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 اْلَفَضائِلِ اْلَفَضائِلِ   كَِتاب  كَِتاب  
অধ্যায় (৮): রবরিন্ন ননক আমলেি ফযীেত প্রসলে 

ْرآنِ  -081  بَاب  فَْضِل  قَِراَءةِ الْق 

পরিলেদ - ১৮০: পরবত্র কুিআন পড়াি ফযীেত 

1/999  
 
يب أ

َ
وَل اهلِل صىل اهلل : قَاَل  ريض اهلل عنه،َماَمَة َعْن أ َسِمعت  رَس 
ول   ْصَحابِهِ »: عليه وسلم، َيق 

َ
ْرآَن ؛ فَإِنَه  يَأِِت يَْوَم الِقيَاَمِة َشِفيعاً أل وا الق   .«اقَْرؤ 

  رواه مسلم

১/৯৯৮। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা 
বেলত শুলনরি নয, “নতামিা কুিআন মাজীদ পাঠ কি। নকননা, 
রকয়ামলতি রদন কুিআন, তাি পাঠলকি জনয সুপারিশ-কািী 
রহসালব আর্মন কিলব।” (মুসরেম) 1  

وَل اهلِل : وََعِن انلََواِس بِن َسْمَعاَن ريض اهلل عنه، قَاَل  2/999 َسِمعت  رَس 
ول  صىل اهلل عليه وس يَن ََكن وا »: لم َيق  ْهِلِه اََّلِ

َ
ْرآِن َوأ ي ْؤََت يَْوَم الِقيَاَمِة بِالق 

                                                           
1 মুসরেম ৮০৪, আহমাদ ২১৬৪২, ২১৬৫৩, ২১৬৮১, ২১৭১০ 
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َاَجاِن َعْن َصاِحِبِهَما وَرة  ابَلَقَرِة َوآِل ِعْمَراَن، حت  ه  س  م  . «َيْعَمل وَن بِِه ِِف ادُلنْيَا َتْقد 
 رواه مسلم

২/৯৯৯। নাওয়াস ইবলন সাম‘আন িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা বেলত শুলনরি নয, “কুিআন ও ইহজর্লত 
তাি উপি আমেকািীলদিলক (রবচালিি রদন মহান আল্লাহি 
সামলন) নপশ কিা হলব। সূিা বাকািাহ  ও সূিা আলে ইমিান 
তাি আলর্ আলর্ থাকলব এবং তালদি পাঠকািীলদি স্বপলে 
(প্রিুি সলে) বাদানুবালদ রেপ্ত হলব। (মুসরেম) 2  

ثَْماَن بِْن َعَفاَن ريض اهلل عنه 3/1111 ول  اهلِل صىل : قَاَل  ،َوَعْن ع  قَاَل رَس 
ْرآَن وََعلََمه  »: اهلل عليه وسلم ْم َمْن َتَعلََم الْق   رواه ابلخاري .«َخْْي ك 

৩/১০০০। ‘উসমান ইবলন ‘আফ্ফান িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নতামালদি মলধ্য সবণলেষ্ঠ বযরি নসই, নয রনলজ কুিআন 
রশলখ ও অপিলক রশো নদয়।” (বুখািী)3  

                                                           
2 মুসরেম ৮০৫, রতিরমযী ২৮৮৩, আহমাদ ১৭১৮৫ 
3 সহীহুে বুখািী ৫০২৭, ৫০২৮, রতিরমযী ২৯০৭, ২৯০৮, আবূ দাউদ ১৪৫২, 

ইবনু মাজাহ ২১১, আহমাদ ৫০৭, ৪১৪, ৫০২, দালিমী ৩৩২৮ 
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ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  4/1111 قَاَل رَس 
 اَ »: وسلم

 
ِي َيْقرَأ َرةِ، َواَّلذ َفَرةِ الِكَراِم الََبَ َو َماهٌِر بِِه َمَع الّسذ ْرآَن َوه   الق 

 
ِْي َيْقرَأ َّلذ

َو َعلَْيِه َشاٌّق ََل  أْجَرانِ  ْرآَن َويَتََتْعَتع  فِيِه َوه   متفٌق َعلَيْهِ  .«الْق 

৪/১০০১। ‘আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“কুিআলনি (শুদ্ধ িালব পাঠকািী ও পারনি মত রহফযকািী পাকা) 
হালফয মহা সম্মারনত পুর্যবান রেরপকাি (নফলিশতাবলর্ণি) সেী 
হলব। আি নয বযরি (পাকা রহফয না থাকাি কািলর্) কুিআন 
পালঠ ‘ওঁ-ওঁ’ কলি এবং পড়লত কষ্টলবাধ্ কলি, তাি জনয িলয়লি 
দু’রি সওয়াব।” (একরি নতোওয়াত ও রিতীয়রি কলষ্টি দরুন।) 
(বুখািী, মুসরেম ৭৯৮নং) 4  

شَعِرِي ريض اهلل عنه قَاَل  5/1112
َ
وََس األ يب م 

َ
ول  اهلِل صىل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ةِ »: اهلل عليه وسلم تْر جذ
 
ْرآَن َمَثل  األ  الق 

 
ِْي َيْقرَأ ْؤمِِن اَّلذ رِحي َها َطِيٌب  :َمَثل  الْم 

ْرآَن َكَمَثِل اّتلذْمَرةِ   الق 
 
ِْي الَ َيْقرَأ ْؤمِِن اَّلذ َها َطِيٌب، َوَمَثل  الْم  الرِيَح لََها : َوَطْعم 

حيَانَةِ  رآَن َكَمثِل الرذ  الق 
 
ِْي يَقرَأ َنافِِق اَّلذ لٌْو، َوَمثل  الم  َها ح  رحي َها َطِيٌب : َوَطْعم 

                                                           
4 সহীহুে বুখািী ৪৯৩৭, মুসরেম ৭৯৮, রতিরমযী ২৯০৪, আবূ দাউদ ১৪৫৪, 

ইবনু মাজাহ ৩৭৭৯, আহমাদ ২৩৬৯১, ২৪১১৩, ২৪১৪৬, ২৪২৬৭, দালিমী 
৩৩৬৮ 
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ٌر، َومَ  َها م  ْرآَن َكَمثِل احَلْنَظلَةِ َوَطْعم   الق 
 
ِْي الَ َيْقرَأ َنافِِق اَّلذ لَيَْس لََها : َثل  الم 

رٌ  َها م   متفٌق َعلَيْهِ  .«رِيٌح َوَطْعم 

৫/১০০২। আবূ মুসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“কুিআন পাঠকািী মুরমলনি উদাহির্ হলে রঠক উতরুজ্জা (কমো 
নেবুি মত এক ধ্িলর্ি ফে); যাি ঘ্রার্ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। 
আি নয মুরমন কুিআন পলড় না তাি উদাহির্ হলে রঠক 
নখজুলিি মত; যাি (উত্তম) ঘ্রার্ নতা ননই, তলব স্বাদ রমষ্ট। 
(অনযরদলক) কুিআন পাঠকািী মুনারফলকি দৃষ্টান্ত হলে সুর্রিময় 
(তুেসী) র্ালিি মত; যাি ঘ্রার্ উত্তম, রকন্তু স্বাদ রতি। আি নয 
মুনারফক কুিআন পলড় না তাি উদাহির্ হলে রঠক মাকাে 
ফলেি মত; যাি (উত্তম) ঘ্রার্ ননই, স্বাদও রতি।” (বুখািী, মুসরেম)5  

َمَر بِن اخلََّطاِب ريض اهلل عنه 6/1113 َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه : َوَعْن ع 
َ
أ

ْقَواماً َويََضع  بِِه آخِرينَ »: َل وسلم قَا
َ
 رواه مسلم .«إِنذ اهلَل يَْرَفع  بَِهَذا الِكَتاِب أ

                                                           
5 সহীহুে বুখািী ৫০২০, ৫৪২৭, ৫০৫৯, ৭৫৬০, মুসরেম ৭৯৭, রতিরমযী 

২৮৬৫, নাসায়ী ৫০৩৮, আবূ দাউদ ৪৮২৯, ইবনু মাজাহ ২১৪, আহমাদ 
১৯০৫৫, ১৯১১৭, ১৯১৬৫, দালিমী ৩৩৬৩ 
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৬/১০০৩। উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “মহান 
আল্লাহ এই গ্রন্থ (কুিআন মাজীদ) িািা (তাি উপি আমেকািী) 
জনলর্াষ্ঠীি উত্থান ঘিান এবং এিই িািা (এি অবাধ্য) অনয 
নর্াষ্ঠীি পতন সাধ্ন কলিন।” (মুসরেম) 6  

َما، َعِن انَليِِبِ صىل اهلل عليه وسلم 7/1114 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه   ،وََعِن ابِن ع 
ْرآَن، َفه وَ : الَ َحَّسَد إاِلذ ِِف اثْنََتْيِ »: قَاَل  ٌل آتَاه  اهلل  الق  وم  بِِه آنَاء اللذْيِل  رَج  َيق 

ه  آنَاَء اللذْيِل َوآنَاَء اّنلذَهارِ  ْنِفق  َو ي  ٌل آتَاه  اهلل  َماالً، َفه  متفٌق  .«َوآنَاَء اّنلذَهارِ، َورَج 
 َعلَيْهِ 

৭/১০০৪। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“দু’জলনি নেলত্র ঈর্ণা কিা রসদ্ধ। (১) যালক আল্লাহ কুিআন 
(মুখস্থ কিাি শরি) দান কলিলিন, সুতিাং নস ওি (আলোলক) 
রদবা-িারত্র পলড় ও আমে কলি। (২) যালক আল্লাহ তা‘আো ধ্ন-
সম্পদ দান কলিলিন এবং নস (আল্লাহি পলথ) রদন-িাত বযয় 

                                                           
6 মুসরেম ৮১৭, ইবনু মাজাহ ২১৮, আহমাদ ২৩৩, দালিমী ৩৩৬৫ 
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কলি।” (বুখািী, মুসরেম)7  

َما، قَاَل  9/1115 وَرَة : وََعِن الََبَاِء بِن ََعزٍِب ريَِضَ اهلل  َعنه   س 
 
ٌل َيْقَرأ ََكَن رَج 

، َفتََغَشتْه  َسَحابٌَة فََجَعلَْت تَْدن ْو، وََجَعَل  الَْكْهِف، وَِعنَْده  فََرٌس َمْرب وٌط بَِشَّطنَنْيِ
ه َينِْفر  ِمنَْها، فَلََما أْصبََح أََت انَليِِبَ  صىل اهلل عليه وسلم  فََذَكَر َذلَِك ََل ، فََرس 

ْرآنِ »: َفَقاَل  ِكينَة  َتزََنذلَْت لِلق   متفٌق َعلَيْهِ  .«تِلَْك الّسذ

৮/১০০৫। বািা’ ইবলন আলযব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা একরি নোক সূিা কাহাফ পাঠ 
কিরিে। তাি পালশই দুলিা িরশ রদলয় একরি নঘাড়া বাঁধ্া রিে। 
ইলতামলধ্য নোকরিলক একরি নমলঘ নেলক রনলো। নমঘরি নোকরিি 
রনকিবতণী হলত থাকলে নঘাড়ারি তা নদলখ চমকালত আিম্ভ কিে। 
অতঃপি যখন সকাে হলো তখন নোকরি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি দিবালি হারজি হলয় উি ঘিনা বর্ণনা 
কিে। তা (শুলন) রতরন বেলেন, “ওরি প্রশারন্ত রিে, যা নতামাি 
কুিআন পড়াি দরুন অবতীর্ণ হলয়লি।” (বুখািী, মুসরেম) 8  

                                                           
7 সহীহুে বুখািী ৫০২৫, ৭৫২৯, মুসরেম ৮১৫, রতিরমযী ১৯৩৬, ইবনু মাজাহ 

৪২০৯, আহমাদ ৪৫৩৬, ৪৯০৫, ৫৫৮৬, ৬১৩২, ৬৩৬৭ 
8 সহীহুে বুখািী ৫০১১, ৩৬১৪, ৪৮৩৯, মুসরেম ৭৯৫, রতিরমযী ২৮৮৫, 

আহমাদ ১৮০০৬, ১৮০৩৮, ১৮১১৮, ১৮১৬৩ 
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وٍد ريض اهلل عنه قَاَل  9/1116 ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َمسع  قَاَل رَس 
َمْن قَرَأ َحْرفاً ِمْن كَِتاِب اهللِ فَلَه  َحَّسَنٌة، َواحَلَّسنَة  بَِعْْشِ أْمَثالَِها، »: عليه وسلم

ق ول  
َ
رواه  .«ألٌِف َحْرٌف، َوالٌَم َحْرٌف، َومِيٌم َحْرٌف : الـم َحرٌف، َولَِكنْ : الَ أ

 ((حديث حسن صحيح : )) الرتمذي، وقال

৯/১০০৬। আবু্দল্লাহ ইবলন মাস‘ঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নয বযরি আল্লাহি রকতাব (কুিআন মাজীদ)এি একরি 
বর্ণ পাঠ কিলব, তাি একরি ননকী হলব। আি একরি ননকী দশরি 
ননকীি সমান হয়। আরম বেরি না নয, ‘আরেফ-োম-মীম’ একরি 
বর্ণ; বিং আরেফ একরি বর্ণ, োম একরি বর্ণ এবং মীম একরি 
বর্ণ।” (অথণাৎ রতনরি বর্ণ িািা র্রঠত ‘আরেফ-োম-মীম, যাি 
ননকীি সংখযা হলব রত্রশ।) (রতিরমযী, হাসান)9  

ْول  اهلِل  11/1117 َما قَاَل قَاَل رَس  صىل اهلل وََعِن ابِْن َعَباٍس ريَِضَ اهلل َعنْه 
َرِِب »: عليه وسلم

ْ
رآِن ََكْْلَْيِتِِ اْل ٌء ِمَن الق  ِْي لَيَْس ِِفْ َجْوفِِه ََشْ رواه  «إنذ اَّلذ

 . صحيح حسن حديث : الرتمذي وقال

১০/১০০৭। আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: কুিআলনি 

                                                           
9 রতিরমযী ২৯১০ 
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নকালনা অংশই নয বযরিি নপলি ননই নস (নসই নপি বা উদি) রবিান 
ঘলিি সমতুেয। (রতিরমরয) দুবণে।10 

َما َعِن انلَيِِبِ  َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ  11/1119 اهلل  َعنه 
ْرآنِ »: صىل اهلل عليه وسلم  قَاَل   َواْرتَِق َوَرتِْل َكَما : ي َقال  لَِصاِحِب الْق 

ْ
اِْقرَأ

ْنَت ت َرتِل  ِِف اّدُلْنَيا، فَإِنذ َمزَْنّتَِلََك ِعْنَد آِخِر آيٍَة َتْقَرؤ َها ب و داود  .«ك 
َ
رواه أ

 ((صحيح حديث حسن : )) والرتمذي، وقال

১১/১০০৮। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু কতৃণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “পরবত্র কুিআলনি পাঠক, হালফয ও তাি উপি 
আমেকািীলক (রকয়ামলতি রদন) বো হলব, ‘তুরম কুিআন কিীম 
পড়লত থাক ও চড়লত থাক। আি রঠক নসইিালব স্পষ্ট ও ধ্ীলি 
ধ্ীলি পড়লত থাক, নযিালব দুরনয়ালত পড়লত। নকননা, (জান্নালতি 

                                                           
10 আরম (আেবানী) বেরিঃ অথণাৎ নয কুিআলনি রকিু অংশ নহফয না কিলব। 

হাদীসরিি দুবণে হওয়াি বযাপালি আরম “আেরমশকাত” গ্রলন্থ (নং ২১৩৫) 
আলোচনা কলিরি। হাদীসরিি সনদলক “মুসনাদু আহমাদ” এি তাহকীক্ব 
কিলত রর্লয় শু‘য়াইব আেআিনাঊতও দুবণে আখযা রদলয়লিন। এি সনলদ 
কাবূস ইবনু আবী রযবইয়ান নামক এক বর্ণনাকািী িলয়লিন রতরন দুবণে। 
রতিরমযী ২৯১৩, আহমাদ ১৯৪৮, দালিমী ৩৩০৬, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন 
এলক দুবণে বলেলিন। 
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রিতি) নতামাি স্থান রঠক নসখালন হলব, নযখালন নতামাি নশর্ 
আয়াতরি খতম হলব।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান)11  

ْرآِن َواّتلذْحِذيِْر مِْن َتْعِرْيِضِه لِلنِّّْسَيانِ  -080 ْمِر بَِتَعُهِد الْق 
َ
 بَاب  اأْل

পরিলেদ -  ১৮১: কুিআন মাজীদ সযলে রনয়রমত পড়া ও 
তা িুলে যাওয়া নথলক সতকণ থাকাি রনলদণশ 

وََس ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ صىل اهلل عليه وسلم،  1/1119 يِب م 
َ
َعن أ

َشُد َتفَ »: قَاَل 
َ
َو أ ٍد بَِيِدهِ لَه  َمذ ِْي َنْفس  ُم  ْرآَن، فََواَّلذ وا َهَذا الق  لُتاً مَِن اإِلبِِل َتَعاَهد 

لَِها ق   متفٌق َعلَيْهِ  .«ِِف ع 

১/১০০৯। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “এই 
কুিআলনি প্ররত যে নাও। (অথণাৎ রনয়রমত পড়লত থাক ও তাি 
চচণা িাখ।) নসই মহান সত্তাি কসম, যাি হালত মুহাম্মলদি জীবন 
আলি, উি নযমন তাি িরশ নথলক অতরকণলত নবি হলয় যায়, তাি 
নচলয় অরধ্ক অতরকণলত কুিআন (সৃ্মরত নথলক) নবি হলয় (রবসৃ্মত 
হলয়) যায়।” (অথণাৎ অরতশীঘ্র িুলে যাবাি সম্ভাবনা থালক।) 

                                                           
11 আবূ দাউদ ১৪৬৪, রতিরমযী ২৯১৪, আহমাদ ৬৭৬০ 
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(বুখািী-মুসরেম) 12  

َما 2/1111 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  َن رَس  : وََعِن ابِن ع 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه أ

لَِة، إِْن ََعَهَد َعلَْيَها »: وسلم  قَاَل  َعقذ ْرآِن َكَمثَِل اإِلبِِل الم  َما َمَثل  َصاِحِب الْق  إنذ
ْطلََقَها َذَهَبْت 

َ
ْمَّسَكَها، َوإِْن أ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«أ

২/১০১০। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“কুিআন-ওয়াো হে বাঁধ্া উি-ওয়াোি মত। নস যরদ তা বাঁধ্াি 
পি তাি যথািীরত নদখালশানা কলি, তাহলে বাঁধ্াই থাকলব। নলচৎ 
রেে রদলেই উি পারেলয় যালব।” (বুখািী, মুসরেম)13  

ْرآنِ  -081 ْوِت بِالْق   بَاب  اِْستِْحَباِب ََتِّْسْيِ الصذ
ْوَت َوااْلِْستَِماَع لََهاَوَط  َن الصذ  لَِب الِْقَراَءةِ َمْن َحّس 

পরিলেদ - ১৮২: সুেরেত কলে কুিআন পড়া মুস্তাহাব। 
মধু্িকে কািীলক তা পড়াি আলবদন কিা ও তা 

                                                           
12 মুসরেম ৭৯১, আহমাদ ১৯০৫২, ১৯১৮৬ 
13 সহীহুে বুখািী ৫০৩১, মুসরেম ৭৮৯, নাসায়ী ৯৪২, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৩, 

আহমাদ ৪৬৫১, ৪৭৪৫, ৪৮৩০, ৪৯০৪, ৫২৯৩, ৫৮৮৭, মুওয়াত্তা মারেক 
৪৭৩ 
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মলনালযার্ সহকালি নশানা প্রসলে 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1111 يِب ه 
َ
ول اهلِل صىل: َوَعْن أ اهلل  َسِمْعت  رَس 
ْول   ْوِت َيَتَغَّنذ »: عليه وسلم  َيق  ِذَن ّنِليَِِبٍ َحَّسِن الصذ

َ
ِذَن اهلل  لََِشٍء َما أ

َ
َما أ

ْرآِن ََيَْهر  بِهِ   متفٌق َعلَيْهِ  .«بِالق 

১/১০১১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা 
বেলত শুলনরি নয, “মহান আল্লাহ এিালব উৎকর্ণ হলয় নকান কথা 
নশালনন না, নযিালব নসই মধু্িকেী পয়র্ম্বলিি প্ররত উৎকর্ণ হলয় 
নশালনন, রযরন মধু্ি কলে উচ্চ স্বলি কুিআন মাজীদ পড়লতন।” 
(বুখািী, মুসরেম) 14  

আল্লাহি উৎকর্ণ হলয় নশানাি মলধ্য এ কথাি ইরেত িলয়লি 
নয, রতরন নসই নতোওয়ালত সন্তুষ্ট হন এবং তা কবুে কলিন। 

وَل اهلِل صىل اهلل  2/1112 َن رَس 
َ
شَعِري ريض اهلل عنه  أ

َ
وََس األ يب م 

َ
َوَعْن أ
وتِيَت مِْزَماراً ِمْن َمَزاِمريِ آِل َداو دَ »: عليه وسلم  قَاَل ََل  

 
 .متفٌق َعلَيْهِ  .«لَقْد أ

                                                           
14 সহীহুে বুখািী ৭৫৪৪, ৫০২৩, ৫০২৪, ৭৪৮২, ৭৫২৭, মুসরেম ৭৯২, 

নাসায়ী ১০১৭, ১০১৮, আবূ দাউদ ১৪৭৩, আহমাদ ৭৬১৪, ৭৭৭৩, ৯৫১৩, 
দালিমী ৩৪৯০, ৩৪৯১, ৩৪৯৭ 



 

14 

وَل اهلِل صىل: ويف رواية ملسلمٍ  َن رَس 
َ
يْتَِِن »:  اهلل عليه وسلم قَاَل ََل  أ

َ
لَْو َرأ

 ..« وَأنَا أْسَتِمع  لِِقراءتَِك اْْلَارَِحةَ 

২/১০১২। আবূ মুসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলক 
বেলেন, “নতামালক দাউলদি সুেরেত কলেি মত মধু্ি কে দান 
কিা হলয়লি।” (বুখািী, মুসরেম)15  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি নয, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলক বেলেন, “যরদ তুরম আমালক র্ত 
িালত নতামাি নতোওয়াত নশানা অবস্থায় নদখলত (তাহলে তুরম 
কতই না খুরশ হলত)!” 

مَ  3/1113 َسِمْعت  انَليِِبَ صىل : ا قَاَل وََعِن الََباِء بِن ََعزٍِب ريَِضَ اهلل  َعنه 
ْحَسَن 

َ
ً أ َحدا

َ
 ِِف الِْعَشاِء باّتِلنِي َوالَزيْت وِن، َفَما َسِمْعت  أ

َ
اهلل عليه وسلم  قََرأ

 متفٌق َعلَيْهِ . َصْوتاً ِمنْه  

৩/১০১৩। বািা’ ইবলন আলযব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, “আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
এশাি নামালয সূিা ‘ওয়াত্তীন অযযাইতূন’ পড়লত শুলনরি। বস্তুতঃ 

                                                           
15 সহীহুে বুখািী ৫০৪৮, মুসরেম ৭৯৩, রতিরমযী ৩৮৫৫ 
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আরম তাঁি নচলয় মধু্ি কে আি কালিা শুরনরন।” (বুখািী, মুসরেম) 16  

نِذِر ريض اهلل عنه 4/1114 َابََة بَِشِْي بِن َعبِد الم  يب بل 
َ
َن انَليِِبَ : َوَعْن أ

َ
أ

ْرآِن فَلَيَْس ِمنذا» :صىل اهلل عليه وسلم  قَاَل  ب و داود  «َمْن لَْم َيَتَغنذ بِالق 
َ
رواه أ

 .بإسناٍد جيدٍ 

৪/১০১৪। আবূ েুবাবাহ বাশীি ইবলন আবু্দে মুনরযি 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি রমষ্ট স্বলি কুিআন পলড় না, নস 
আমালদি মলধ্য নয়।” (অথণাৎ আমালদি ত্বিীকা ও নীরত-আদশণ 
বরহিূণত।) (আবূ দাউদ, উত্তম সূলত্র) 17   

وٍد ريض اهلل عنه قَاَل  5/1115 قَاَل يِل انلَيِِبُ صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن َمسع 
ْرآنَ »: وسلم َ الق   َلََعَ

ْ
لْت  «ِاقَْرأ  َعلَيَْك، وَعَ : ، َفق 

 
قَْرأ

َ
وَل اهلِل، أ نِْزَل ؟يَا رَس 

 
! لَيَْك أ

ْسَمَعه  ِمْن َغْْيِي»: قَاَل 
َ
ْن أ

َ
ِحُّب أ

 
وَرَة الّنَِساِء، َحََّت ِجئْت   .«إيِن أ ت  َعلَيِْه س 

ْ
َفَقَرأ

َمٍة بَِشِهيٍد وَِجئْنَا بَِك لََعَ َهؤ الَِء : إََِل َهِذهِ اآليَةِ 
 
ِ أ فََكيَْف إَِذا ِجئْنَا ِمْن لُك 

 متفٌق َعلَيْهِ . فَاّتْلََفُت إِيَلِْه، فَإَذا َعيْنَاه  تَْذِرفَاِن   «َك اآلنَ َحْسب  » :قَاَل   َشِهيداً 

৫/১০১৫। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
                                                           
16 সহীহুে বুখািী ৭৬৭, ৪৯৫২, ৭৫৪৬, মুসরেম ৪৬৪, রতিরমযী ৩১০, নাসায়ী 

১০০০, ১০০১, আবূ দাউদ ১২২১, ইবনু মাজাহ ৮৩৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৬ 
17 আবূ দাউদ ১৪৭১ 
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বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, “(নহ ইবলন মাসঊদ!) আমালক 
কুিআন পলড় শুনাও।” আরম বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আরম 
আপনালক পলড় নশানাব, অথচ আপনাি উপলি তা অবতীর্ণ কিা 
হলয়লি?’ রতরন বেলেন, “অপলিি মুখ নথলক (কুিআন পড়া) 
শুনলত আরম িােবারস।” সুতিাং তাঁি সামলন আরম সূিা রনসা 
পড়লত োর্োম, পড়লত পড়লত যখন এই (৪১নং) আয়ালত 
নপঁিোম---যাি অথণ, “তখন তালদি রক অবস্থা হলব, যখন 
প্রলতযক সম্প্রদায় নথলক একজন সােী উপরস্থত কিব এবং 
নতামালকও তালদি সােী-রূলপ উপরস্থত কিব?” তখন রতরন 
বেলেন, “যলথষ্ট, এখন থাম।” অতঃপি আরম তাঁি রদলক রফলি 
নদরখ, তাঁি নয়ন যুর্ে অশ্রু ঝিালে। (বুখািী, মুসরেম) 18  

وَ  -081 َِثّ لََعى س  ْوَصةٍ بَاب  ِِف احلْ  ٍر وآيَاٍت ََمْص 

পরিলেদ - ১৮৩: রবলশর্ রবলশর্ সূিা ও আয়াত পাঠ 
কিাি উপি উৎসাহ দান 

                                                           
18 সহীহুে বুখািী ৪৫৮২, ৫০৪৯, ৫০৫৯, ৫০৫৫, ৫০৫৬, মুসরেম ৮০০, 

রতিরমযী ৩০২৪, ৩০২৫, আবূ দাউদ ৩৬৬৮, ইবনু মাজাহ ৪১৯৪, আহমাদ 
৩৫৪০, ৩৫৯৫, ৪১০৭ 
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َعىَل ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1116 يب َسِعيٍد َرافِِع بن الْم 
َ
ول  : َعن أ قَاَل يِل رَس 

ْرآن َقْبَل »: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَرٍة ِِف الق  ْعَظَم س 
َ
َك أ َعلِم 

 
الَ أ

َ
َج  أ ْن ََتْر 

َ
أ

َج، ق لْت   «؟ِمَن الَْمّْسِجِد  ْن ََنْر 
َ
رَْدنَا أ

َ
وَل اهلِل، إنََك : فَأَخَذ بِيَِدي، فَلََما أ يَا رَس 

ْرآِن ؟ قَاَل : ق لَْت  وَرٍة ِِف الق  ْعَظَم س 
َ
َعلَِمَنَك أ

 
َْمد  هللِ َرِب الَعالَِمَي، ِِهَ »: أل

ْ
احَل

ْرآ ْبع  الَمَثاِِن َوالق  وتِيت ه  الّسذ
 
ِْي أ  رواه ابلخاري .«ن  الَعِظيم  اَّلذ

১/১০১৬। আবূ সাঈদ িালফ’ ইবলন মুআল্লা িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, “মসরজদ নথলক নবি হবাি পূলবণই 
নতামালক রক কুিআলনি সবলচলয় বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূিা রশরখলয় 
নদব না?” এই সালথ রতরন আমাি হাত ধ্িলেন। অতঃপি যখন 
আমিা বাইলি যাওয়াি ইো কিোম, তখন আরম রনলবদন 
কিোম, ‘ইয়া িাসূেুল্লাহ! আপরন নয আমালক বেলেন, নতামালক 
অবশযই কুিআলনি সবলচলয় বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূিা রশরখলয় নদব?’ 
সুতিাং রতরন বেলেন, “(তা হলে) ‘আেহামদু রেল্লারহ িারব্বে 
আোমীন’ (সূিা ফালতহা)। এরি হলে ‘সাবউ মাসানী’ (অথণাৎ 
নামালয বািংবাি পরঠতবয সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুিআন; যা 
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আমালক দান কিা হলয়লি।” (বুখািী) 19  

يب َسِعيٍد اخل دِرِِِي ريض اهلل عنه  2/1117
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َحدٌ  -: م، قَاَل ِِف عليه وسل
َ
َو اهلل  أ َواََّلِي َنْفِِس بِيَِدهِ إَنَها ّتَلَْعِدل  »: - ق ْل ه 

ْرآنِ   . «ث ل َث الق 

ْصَحابِهِ : ويف روايةٍ 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل أِل َن رَس 

َ
َيْعِجز  »: أ

َ
أ

ْرآِن ِِف يَلْلٍَة؟  بِث ل ِث الق 
َ
ْم أْن َيْقَرأ ك  ُينَا : َق َذلَِك َعلَيِْهْم، َوقَال وا، فَشَ «أَحد 

َ
أ

وَل اهلِل ؟ َفَقاَل  َحٌد اهلل  الَصَمد»: ي ِّطيق  َذلَِك يَا رَس 
َ
َو اهلل  أ ْرآنِ : ق ْل ه   .«ث ل ث  الْق 

 رواه ابلخاري

২/১০১৭। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (সূিা) ‘কু্বে হুওয়াল্লাহু 
আহাদ’ সম্পলকণ বলেলিন, “নসই মহান সত্তাি শপথ, যাি হালত 
আমাি প্রার্ আলি, রনঃসলেলহ এরি কুিআলনি এক তৃতীয়াংলশি 
সমতুে।” 

অপি এক বর্ণনায় আলি, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সাহাবীর্র্লক বেলেন, ‘নতামিা রক এক িালত এক 
                                                           
19 সহীহুে বুখািী ৪৪৭৪, ৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬, নাসায়ী ৯১৩, আবূ দাউদ 

১৪৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৫, আহমাদ ১৫৩০৩, ১৭৩৯৫, দালিমী ১৪৯২, 
৩৭১ 
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তৃতীয়াংশ কুিআন পড়লত অপাির্?’ প্রস্তাবরি তাঁলদি পলে িািী 
মলন হে। তাই তাঁিা বলে উঠলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! এ কাজ 
আমালদি মলধ্য নক কিলত পািলব?’ (অথণাৎ নকউ পািলব না।) 
রতরন বেলেন, “কু্বে হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস স্বামাদ’ (সূিা 
ইখোস) কুিআলনি এক তৃতীয়াংলশি সমতুে।” (অথণাৎ এই সূিা 
পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুিআন পড়াি সমান ননকী অরজণত হয়) 
(বুখািী) 20  

 : َوَعنْه 3/1119
 
اًل َيْقَرأ اًل َسِمَع رَج  َن رَج 

َ
َحدٌ »: أ

َ
َو اهلل  أ َها، فَلََما  «ق ْل ه  ي َرِدد 

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  فََذَكَر َذلَِك ََل  َوََكَن ال ل  أْصبََح َجاَء إََِل رَس  َرج 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ِي َنْفِِس بَِيِدهِ، إنذَها »: َيتََقالَُها، َفَقاَل رَس  َواَّلذ

ْرآنِ   رواه ابلخاري .«ّتَلَْعِدل  ث ل َث الق 

৩/১০১৮। উি সাহাবী িারদয়াল্লাহু আনহু আিও বর্ণনা 
কলিন নয, এক বযরি নকান নোকলক সূিারি বািবাি পড়লত 
শুনে। অতঃপি নস সকালে িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস তা বযি কিে। নস সূিারিলক নর্র্য 
মলন কিরিে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 

                                                           
20 সহীহুে বুখািী ৫০১৫, ৫০১৪, ৫৫৪৩, ৭৩৭৫, নাসায়ী ৯৯৫, আবূ দাউদ 

১৪৬১, আহমাদ ১০৬৬৯, ১০৭৩১, ১০৭৯৭, ১০৯১৩, ১০৯৯৯, মুওয়াত্তা 
মারেক ৪৭৭, ৪৮৩ 
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“নসই সত্তাি শপথ! যাি হালত আমাি প্রার্ আলি, রনঃসলেলহ এই 
সূিা (ইখোস) কুিআলনি এক তৃতীয়াংলশি সমান।” (বুখািী) 21  

َريَرَة ريض اهلل عنه  4/1119 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

و   قُل   ﴿ :وسلم، قَاَل ِِف  د   ّلَلُ ٱ ُه ح 
 

ْرآنِ » ﴾ أ  رواه مسلم .«إنذَها َتْعِدل  ث ل َث الْق 

৪/১০১৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (সূিা) ‘কু্বে হুওয়াল্লাহু 
আহাদ’ সম্পলকণ বলেলিন, “রনঃসলেলহ এরি কুিআলনি এক 
তৃতীয়াংলশি সমতুেয।” (মুসরেম) 22  

نٍَس ريض اهلل عنه  5/1121
َ
اًل قَاَل : َوَعْن أ َن رَج 

َ
ِحُّب : أ

 
وَل اهلِل، إِيِن أ يَا رَس 

و   قُل   ﴿: َهِذهِ الُسوَرةَ  د   ّلَلُ ٱ ُه ح 
 

بذَها أْدَخلََك اجلَنذةَ »: قَاَل  ﴾ أ رواه . «إنذ ح 
 .ورواه ابلخاري ِف َصِحيِحِه تعليقاً (( . حديث حسن: ))الرتمذي، وقال

৫/১০২০। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, এক বযরি 
রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আরম এই (সূিা) ‘কু্বে 

                                                           
21 সহীহুে বুখািী ৫০১৫, ৫০১৪, ৫৫৪৩, ৭৩৭৫, নাসায়ী ৯৯৫, আবূ দাউদ 

১৪৬১, আহমাদ ১০৬৬৯, ১০৭৩১, ১০৭৯৭, ১০৯১৩, ১০৯৯৯, মুওয়াত্তা 
মারেক ৪৭৭, ৪৮৩ 

22 মুসরেম ৮১২, রতিরমযী ২৮৯৯, ২৯০০, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৭, আহমাদ 
৯২৫১, দালিমী ৩৪৩২ 
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হুওয়াল্লাহু আহাদ’ িােবারস।’ রতরন বেলেন, “এি িােবাসা 
নতামালক জান্নালত প্রলবশ কিালব।” (রতিরমযী হাসান সূলত্র, বুখািী 
রবরেন্ন সনলদ) 23  

قبََة بِن ََعِمٍر ريض اهلل عنه  6/1121 وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ع  َن رَس 
َ
أ

َ » :عليه وسلم قَاَل  نِْزلَْت َهِذهِ اللذْيلََة ل
 
لَْم تََر آيَاٍت أ

َ
ْعوذ  أ

َ
ْم ي َر ِمْثل ه نذ َقُّط ؟  ق ْل أ

وذ  بَِرِب اّنلذاِس   بَِرِب الَفلَقِ  ع 
َ
 رواه مسلم .«َو ق ْل أ

৬/১০২১। উক্ববাহ ইবন আলমি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একদা বেলেন, 
“তুরম রক নদখরন, আজ িালত্র আমাি উপি কতকগুরে আয়াত 
অবতীর্ণ হলয়লি; যাি অনুরূপ আি রকিু নদখা যায়রন? (আি তা 
হে,) ‘কু্বে আঊযু রবিারব্বে ফাোক্ব’ ও ‘কু্বে আঊযু রবিারব্বন 
নাস।” (মুসরেম ৮১৪ নং, রতিরমযী) 24  

يب َسِعيٍد اخل درِِي ريض اهلل عنه قَاَل  7/1122
َ
ول  اهلِل صىل : َوَعْن أ ََكَن رَس 
َعوَِذتَاِن، فَلََما اهلل عليه وسلم  َيتَ  َعوَذ  ِمَن اجلَاِن، َوَعنْيِ اإِلنَْساِن، َحََّت نََزلَْت الم 

                                                           
23 সহীহুে বুখািী ৭৭৪ নং হাদীলসি পিবতণী বাব। রতিরমযী ২৯০১, আহমাদ 

১২০২৪, ১২১০৩, দালিমী ৩৪৩৫ 
24 মুসরেম ৮১৪, রতিরমযী ২৯০২, নাসায়ী ৯৫৩, ৯৫৪, ৫৪৩০, ৫৪৩১, 

৫৪৩৩, ৫৪৩৮, ৫৪৩৯, ৫৪৪০, আবূ দাউদ ১৪৬২, আহমাদ ১৬৮৪৫, 
১৬৮৭১, ১৬৮৮৩, ১৬৮৯০, দালিমী ৩৪৩৯, ৩৪৪০, ৩৪৪১ 
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َما َخَذ بِِهَما َوتََرَك َما ِسَواه 
َ
 ((حديث حسن: ))رواه الرتمذي، وقال. نََزّتَلَا، أ

৭/১০২২। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ (সূিা ফাোক্ব ও নাস অবতীর্ণ হবাি পূবণ 
পযণন্ত রনজ িার্ালত) রজন ও বদ নজি নথলক (আল্লাহি) আেয় 
প্রাথণনা কিলতন। পরিলশলর্ যখন উি সূিা দু’রি অবতীর্ণ হে, 
তখন ঐ সূিা দু’রি িািা আেয় প্রাথণনা কিলত োর্লেন এবং 
অনযানয সব পরিহাি কিলেন।’ (রতিরমযী হাসান)25  

َريَرَة ريض اهلل عنهَوعَ  9/1123 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : ْن أ َن رَس 

َ
أ

ِفَر ََل ، َوِِهَ »: وسلم، قَاَل  ٍل َحَّتذ غ  وَرةٌ ثاَلث وَن آيًَة َشَفَعْت لِرَج  ْرآِن س  -: مَِن الق 

لْك   ِي بَِيِدهِ الم  ب و داود والرتمذي، وقال .«-َتَباَرَك اَّلذ
َ
 ((حديث حسن)):رواه أ

৮/১০২৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “কুিআলন 
রত্রশ আয়াতরবরশষ্ট একরি সূিা এমন আলি, যা তাি পাঠকািীি 
জনয সুপারিশ কিলব এবং সব নশলর্ তালক েমা কলি নদওয়া 
হলব, নসিা হলে ‘তাবা-িাকাল্লাযী রবয়যারদরহে মুেক’ (সূিা 

                                                           
25 রতিরমযী ২০৫৮, নাসায়ী ৫৪৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৫১১ 
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মুেক)।”(আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান)26  

وٍد ابَلْدرِِي ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ صىل اهلل  9/1124 يب َمسع 
َ
َوَعْن أ

وَرةِ اْلََقَرةِ ِِف ََلْلٍَة َكَفَتاه  »: عليه وسلم، قَاَل   بِاآليَتَْيِ ِمْن آِخِر س 
َ
 .«َمْن قَرَأ

 .متفٌق َعلَيْهِ 

৯/১০২৪। আবূ মাসঊদ বদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি িালত 
সূিা বাক্বািাি নশর্ আয়াত দু’রি পাঠ কিলব, তাি জনয নস দু’রি 
যলথষ্ট হলব।” (বুখািী, মুসরেম) 27   

বো হলয়লি নয, নস িালত অপ্রীরতকি রজরনলসি নমাকালবোয় 
যলথষ্ট হলব। অথবা তাহাজু্জলদি নামায নথলক যলথষ্ট হলব। 

َريَرَة ريض اهلل عنه  11/1125 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ِي »: وسلم  قَاَل  ْيَطاَن َيْنِفر  ِمَن اْلَْيِت اَّلذ ْم َمَقابَِر، إِنذ الّشذ الَ ََتَْعل وا ب ي وتَك 
وَرة  اْلَقَرةِ   فِيِه س 

 
ْقرَأ  سلمرواه م .«ت 

                                                           
26 আবূ দাউদ ১৪০০, ২৮৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৬ 
27 সহীহুে বুখািী ৪০০৮, ৫০১০, ৫০৪০, ৫০৫১, ৮০৭, রতিরমযী ২৮৮১, আবূ 

দাউদ ১৩৯৭, ইবনু মাজাহ ১৩৬৮, ১৩৬৯, আহমাদ ১৬৬২০, ১৬৬৪২, 
১৬৬৫১, দালিমী ১৪৮৭. ৩৩৮৮ 



 

24 

১০/১০২৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামিা 
রনলজলদি ঘি-বারড়গুলোলক কবলি পরির্ত কলিা না। নয বারড়লত 
সূিা বাকািাহ পাঠ কিা হয়, রনশ্চয় নস বারড় নথলক শয়তান 
পোয়ন কলি।” (মুসরেম) 28  

(অথণাৎ সুন্নত ও নফে নামায তথা পরবত্র কুিআন পড়া তযার্ কলি ঘিলক 
কবি বারনলয় রদলয়া না। নযলহতু কবলি এ সব ববধ্ নয়।) 

يَبِ بِن َكعٍّب ريض اهلل عنه، قَاَل  11/1126
 
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ُي آيٍَة ِمْن كَِتاِب اهلل َمَعَك »: عليه وسلم 
َ
تَْدرِي أ

َ
ْنِذرِ، أ بَا الْم 

َ
 «أْعَظم  ؟ يَا أ

َو اليَحُ الَقُيوم  : ق لْت   يِلَْهنَِك الِعلْم  »: فَََضََب ِِف َصْدرِي، َوقَاَل   اهلل  اَل إََلَ إاَِل ه 
نِْذرِ  بَا الْم 

َ
 رواه مسلم.  «أ

১১/১০২৬। উবাই ইবলন কা‘ব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, “নহ আবূ মুনরযি! তুরম রক জান, মহান আল্লাহি গ্রন্থ 
(আে-কুিআন)এি রিতি নতামাি যা মুখস্থ আলি, তাি মলধ্য 
সবলচলয় বড় (মযণাদাপূর্ণ) আয়াত নকানরি?” আরম বেোম, ‘নসিা 

                                                           
28 মুসরেম ৭৮০, রতিরমযী ২৮৭৭, আবূ দাউদ ২০৪২, আহমাদ ৭৭৬২, 

৮২৩৮, ৮৫৮৬, ৮৬৯৮, ৮৮০৯ 
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হলে আয়াতুে কুিরস।’ সুতিাং রতরন আমাি বুলক চাপড় নমলি 
বেলেন, “আবুে মুনরযি! নতামাি জ্ঞান নতামালক ধ্নয করুক।” 
(মুসরেম) 29  

(অথণাৎ তুরম, রনজ জ্ঞালনি বিকলত উি আয়াতরিি সিান নপলয়ি, নস 
জনয নতামালক ধ্নযবাদ।) 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  12/1127 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َوََّكَِِن رَس 

ْفِظ َزََكِة َرَمَضاَن، فَأتَايِن آٍت فَجَ  َخْذت ه  عليه وسلم  ِِبِ
َ
َعَل حَيْث و ِمَن الَّطَعام، فَأ

لْت   وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : َفق  ْرَفَعَنَك إََِل رَس 
َ
ْتَاٌج، َوَلََعَ : أل إيِن حم 

ول  اهلِل صىل اهلل  ، َفَقاَل رَس  ، فَأْصبَْحت  ِعيَاٌل، َوِِب َحاَجٌة َشِديَدةٌ، فََخلَيْت  َعنْه 
ِسري َك اْلَارَِحةَ يَا »: عليه وسلم 

َ
َريَرةَ، َما َفَعَل أ بَا ه 

َ
وَل اهلِل، : ق لْت   «؟ أ يَا رَس 

أَما إنَه  قَْد َكَذبََك »: َفَقاَل . َشََك َحاَجًة َوِعيَااًل، فَرِِحْت ه  فََخلَيْت  َسِبيلَه  
ود   وِل اهلِل صىل اهلل عليه  «وََسيَع  ، ِلَقوِل رَس  ود  ، َفَعَرفْت  أنَه  َسيَع  وسلم  فََرَصْدت ه 

لْت   وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، : فََجاَء حَيْث و ِمَن الَّطَعاِم، َفق  ْرَفَعَنَك إََِل رَس 
َ
أل

، : قَاَل  ، فَرِِحْت ه  فََخلَيْت  َسِبيلَه  ود  ع 
َ
َ ِعيَاٌل اَل أ ْتَاٌج، َوَلََعَ َدْعِِن فَإيِن حم 

ول  اهللِ  ْصبَْحت  َفَقاَل يِل رَس 
َ
َريَرةَ، َما َفَعَل »: صىل اهلل عليه وسلم  فَأ بَا ه 

َ
يَا أ

ِسري َك اْلَارَِحةَ 
َ
وَل اهلِل، َشََك َحاَجًة َوِعيَااًل، فَرِِحْت ه  فََخلَيْت  : ق لْت   «؟ أ يَا رَس 

ود  »: َفَقاَل . َسِبيلَه   َن فََرَصْدت ه  اثلَاثلَة، فََجاَء حَيْث و مِ  «إنَه  قَْد َكَذبََك وََسيَع 
لت   ، َفق  َخْذت ه 

َ
وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، وََهَذا : الَّطَعاِم فَأ ْرَفَعَنَك إََِل رَس 

َ
أل

                                                           
29 মুসরেম ৮১০, আবূ দাউদ ১৪৬০, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৭ 
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ود   م  أنََك اَل َتع  نََك تَْزع 
َ
َك ََكَِماٍت : َفَقاَل ! آِخر  ثاََلِث َمَراٍت أ َعلِم 

 
َدْعِِن فَإيِن أ

َك اهلل  بَِها، ق لْت   َن ؟ قَاَل : َينَْفع  ، : َما ه  ريِِْسِ  آيََة الك 
ْ
َويَْت إََِل فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
إَِذا أ

فَإِنَه  لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن اهلل َحافٌِظ، َواَل َيْقَرب َك َشيَّْطاٌن َحََّت ت ْصِبَح، فََخلَيْت  
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ، َفَقاَل يِل رَس  ْصبَْحت 

َ
، فَأ  »: َسِبيلَه 

َ
ِسْي َك َما َفَعَل أ

ِِن ََكَِماٍت َينَْفع ِِن اهلل  بَِها، : ق لْت   «؟ ابَلارَِحةَ  َعلِم  نَه  ي 
َ
وَل اهلِل، َزَعَم أ يَا رَس 

، قَاَل   آيَة : قَاَل يِل : ق لْت   «َما ِِهَ ؟» :فََخلَيْت  َسبيلَه 
ْ
َويَْت إََِل فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
إَِذا أ

َولَِها َحََّت َتْ 
َ
ريِِْسِ ِمْن أ َو اليَحُ الَقُيوم   -: تَِم اآليَةَ الك  : َوقَاَل يِل  - اهلل  اَل إََلَ إاَِل ه 

َفَقاَل انَليِِبُ . اَل يََزال  َعلَيَْك ِمَن اهلِل َحافٌِظ، َولَْن َيْقَرَبَك َشيَّْطاٌن َحََّت ت ْصبَِح 
ْوٌب، َتعْ »: صىل اهلل عليه وسلم  َو َكذ  ْنذ  أَما إنذه  قَْد َصَدقََك َوه  َاِطب  م  لَم  َمْن َت 
َرْيَرةَ ؟ بَا ه 

َ
 رواه ابلخاري .«َذاَك َشْيَطانٌ »: قَاَل . اَل : ق لْت   «ثاَلٍَث يَا أ

১২/১০২৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, (একবাি) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক িমযালনি যাকাত (রফতিাি মাে-ধ্ন) নদখালশানা কিাি 
দারয়ত্ব নদন। বস্তুতঃ (আরম পাহািা রদরেোম ইতযবসলি) একজন 
আর্মনকািী এলস আঁজো িলি খাদযবস্তু রনলত োর্ে। আরম 
তালক ধ্িোম এবং বেোম, ‘নতালক অবশযই িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি নপশ কিব।’ নস আলবদন কিে, 
‘আরম একজন সরতযকালিি অিাবী। পরিবালিি িির্-নপার্লর্ি 
দারয়ত্ব আমাি উপি, আমাি দারুর্ অিাব।’ কালজই আরম তালক 
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নিলড় রদোম। সকালে (িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি রনকি হারযি হোম।) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, “নহ আবূ হুিাইিা! র্ত িালত নতামাি বেী 
রক আচির্ কলিলি?” আরম বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! নস তাি 
অিাব ও (অসহায়) পরিবাি-সন্তালনি অরিলযার্ জানাে। সুতিাং 
তাি প্ররত আমাি দয়া হলে আরম তালক নিলড় রদোম।’ রতরন 
বেলেন, “সতকণ নথলকা, নস আবাি আসলব।” 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি অনুরূপ 
উরি শুলন সুরনরশ্চত হোম নয, নস আবাি আসলব। কালজই আরম 
তাি প্রতীোয় থাকোম। নস (পূবণবৎ) এলস আঁজো িলি খাদযবস্তু 
রনলত োর্ে। আরম তালক বেোম, ‘অবশযই নতালক িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি দিবালি নপশ কিব।’ নস 
বেে, ‘আরম অিাবী, পরিবালিি দারয়ত্ব আমাি উপি, (আমালক 
নিলড় দাও) আরম আি আসব না।’ সুতিাং আমাি মলন দয়া হে। 
আরম তালক নিলড় রদোম। সকালে উলঠ (যখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি নর্োম তখন) িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, “আবূ হুিাইিা! 
র্ত িালত্র নতামাি বেী রকরূপ আচির্ কলিলি?” আরম বেোম, 
‘ইয়া িাসূোল্লাহ! নস তাি অিাব ও অসহায় সন্তান-পরিবালিি 
অরিলযার্ জানাে। সুতিাং আমাি মলন দয়া হলে আরম তালক 
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নিলড় রদোম।’ রতরন বেলেন, “সতকণ নথলকা, নস আবাি 
আসলব।” 

সুতিাং তৃতীয়বাি তাি প্রতীোয় িইোম। নস (এলস) আঁজো 
িলি খাদযবস্তু রনলত োর্ে। আরম তালক ধ্লি বেোম, “এবালি 
নতালক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি দিবালি হারযি 
কিবই। এিা রতনবালিি মলধ্য নশর্বাি। ‘রফলি আসলবা না’ বলে 
তুই আবাি রফলি এলসরিস।” নস বেে, ‘তুরম আমালক নিলড় 
দাও, আরম নতামালক এমন কতকগুরে শব্দ রশরখলয় নদব, যাি 
িািা আল্লাহ নতামাি উপকাি কিলবন।’ আরম বেোম, ‘নসগুরে 
রক?’ নস বেে, ‘যখন তুরম (ঘুমাবাি জনয) রবিানায় যালব, তখন 
আয়াতুে কুিরস পাঠ কলি (ঘুমলব)। তাহলে নতামাি জনয আল্লাহি 
পে নথলক একজন িেক রনযুি হলব। আি সকাে পযণন্ত 
নতামাি কালি শয়তান আসলত পািলব না।’ 

সুতিাং আরম তালক নিলড় রদোম। আবাি সকালে (িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি কালি নর্োম।) রতরন আমালক 
বেলেন, “নতামাি বেী রক আচির্ কলিলি?” আরম বেোম, ‘নহ 
আল্লাহি িসূে! নস বেে, “আরম নতামালক এমন করতপয় শব্দ 
রশরখলয় নদব, যাি িািা আল্লাহ আমাি কেযার্ কিলবন।” রবধ্ায় 
আরম তালক নিলড় রদোম।’ রতরন বেলেন, “নস শব্দগুরে রক?” 
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আরম বেোম, ‘নস আমালক বেে, “যখন তুরম রবিানায় (নশায়াি 
জনয) যালব, তখন আয়াতুে কুিরস শুরু নথলক নশর্ পযণন্ত ‘আল্লাহু 
ো ইোহা ইল্লা হুয়াে হাইয়ুযে কাইয়ুযম’ পলড় ননলব।” নস আমালক 
আিও বেে, “তাি কািলর্ আল্লাহি তিফ নথলক সবণদা নতামাি 
জনয একজন িেক রনযুি থাকলব। আি সকাে পযণন্ত নতামাি 
কালি শয়তান আসলব না।” (এ কথা শুলন)  রতরন বেলেন, 
“নশালনা! নস রনলজ িীর্র্ রমথযাবাদী; রকন্তু নতামালক সতয কথা 
বলেলি। নহ আবূ হুিাইিা! তুরম জান, রতন িাত ধ্লি তুরম কাি 
সালথ কথা বেরিলে?” আরম বেোম, ‘জী না।’ রতরন বেলেন, 
“নস শয়তান রিে।” (বুখািী)  30  

يب ادَلرَداِء ريض اهلل عنه 13/1129
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

الِ »: وسلم قَاَل  جذ ِصَم ِمَن اّدلذ وَرةِ الَكْهِف، ع  ِل س  وذ
َ
« َمْن َحِفَظ َعْْشَ آيَاٍت ِمْن أ

وَرةِ الَكْهِف »: ويف رواية.   رواهما مسلم «ِمْن آِخِر س 

১৩/১০২৮। আবূ দিদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি সুিা 
কাহালফি প্রথম রদক নথলক দশরি আয়াত মুখস্থ কিলব, নস 
দাজ্জালেি (রফতনা) নথলক পরিত্রার্ পালব।” অনয বর্ণনায় ‘কাহাফ 

                                                           
30 সহীহুে বুখািী ২৩১১ নং হাদীলসি পিবতণী বাব। 
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সূিাি নশর্ রদক নথলক’ উলল্লখ হলয়লি। (মুসরেম) 31  

َما 14/1129 يل  : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه    عليه السالم بَيْنََما ِجَْبِ
 ، قَاِعٌد ِعنَْد انَليِِبِ صىل اهلل عليه وسلم  َسِمَع نَِقيضاً ِمْن فَوقِِه، فََرَفَع َرأَسه 

ْفتَْح َقُط : َفَقاَل  إاَِل ايلَْوَم، فََنَل منه  َملٌَك،  َهَذا بَاٌب ِمَن الَسَماِء ف ِتَح ايلَْوَم َولَْم ي 
ْل َقّط إاَِل ايلَوَم فََسلََم َوقَاَل : َفَقاَل  رِْض لَْم َيَْنِ

َ
بِِْشْ : َهَذا َملٌَك نََزَل إََِل األ

َ
أ

َما نيَِِبٌ َقبْلََك  َما لَْم ي ؤَته  وتِيتَه 
 
وَرةِ ابَلَقَرةِ : بِن وَريِْن أ ، فَاحِتَة  الِكتَاِب، وََخواِتيم  س 

ْعِّطيتَه
 
 ِِبَْرٍف ِمنَْها إاَِل أ

َ
 رواه مسلم. لَْن َتْقَرأ

১৪/১০২৯। আবু্দল্লাহ ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা রজবিীে عليه السالم নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি বলস রিলেন। এমন সময় উপি 
নথলক একরি শব্দ শুনলত নপলেন। রতরন (রজবিীে) মাথা তুলে 
বেলেন, ‘এরি আসমালনি একরি দিজা, যা আজ নখাো হে। 

                                                           
31 আরম (আেবানী) বেরিঃ রিতীয় বর্ণনারি শায আি প্রথম বর্ণনারি রনিাপদ 

(সহীহ্) নযমনরি আরম “রসেরসোহ্ সহীহাহ্” গ্রলন্থ (নং ৫৮২) তাহকীক্ব 
কলিরি। এি সােয রদলে নাওয়াস ইবনু সাম‘আলনি আর্ত হাদীসরি। 
নযরিলক (১৮১৭) নম্বলি নেখক উলল্লখ কলিলিন। কাির্ এলত বো হলয়লি 
নয, নতামালদি মধ্য নথলক নয বযরি দাজ্জােলক নপলয় বসলব নস নযন তাি 
রবপলে সূিা কাহালফি প্রথম অংশ পাঠ কলি। মুসরেম ৮০৯, রতিরমযী 
২৮৮৬, আবূ দাউদ ৪৩২৩, আহমাদ ২১২০০, ২৬৯৭০, ২৬৯৯২ 



 

31 

ইলতাপূলবণ এিা কখনও নখাো হয়রন। ওরদক রদলয় একজন 
নফলিশতা অবতীর্ণ হে। এই নফলিশতা নয দুরনয়ালত অবতির্ 
কলিলি, ইলতাপূলবণ কখনও অবতির্ কলিরন।’ সুতিাং রতরন এলস 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক সাোম জারনলয় বেলেন, 
“আপরন দু’রি নজযারতি সুসংবাদ রনন। যা আপনাি আলর্ নকান 
নবীলক নদওয়া হয়রন। (নস দু’রি হলে) সূিা ফালতহা ও সূিা 
বাক্বািাি নশর্ আয়াতসমূহ। ওি মধ্য হলত নয বর্ণরিই পাঠ 
কিলবন, তাই আপনালক নদওয়া হলব।” (মুসরেম) 32  

  الِْقَراَءةِ بَاب  اِْستِْحَباِب ااْلِْجتَِماِع لََعَ  -081

পরিলেদ - ১৮৪: কুিআন পঠন-পাঠলনি জনয সমলবত 
হওয়া মুস্তাহাব 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1131 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِِف َبْيٍت مِْن ب ي وِت اهللِ يَتل وَن كَِتاَب اهللِ، »: عليه وسلم 
ْته م  َويََتَداَرس   ، وََحفذ م  الرذْْحَة  ِكينَة  َوَغِّشيْته  ْم، إاِلذ نََزلَْت َعلَْيِهم  الّسذ ونَه  بَيَنه 

م  اهلل  فِيَمْن ِعْنَده   ، َوَذَكَره   رواه مسلم .«الَمالَئَِكة 

১/১০৩০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

                                                           
32 মুসরেম ৮০৬ 
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বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“যখনই নকালনা সম্প্রদায় আল্লাহি ঘিসমূলহি মলধ্য নকান এক 
ঘলি একরত্রত হলয় আল্লাহি গ্রন্থ (কুিআন) পাঠ কলি, তা রনলয় 
পিস্পলিি মলধ্য অধ্যয়ন কলি, তাহলে তালদি প্ররত (আল্লাহি 
পে নথলক) প্রশারন্ত অবতীর্ণ হয় এবং তালদিলক তাঁি িহমত 
নেলক ননয়, আি নফলিশতাবর্ণ তালদিলক রঘলি নফলেন। আল্লাহ 
স্বয়ং তাঁি রনকিস্থ নফলিশতামণ্ডেীি কালি তালদি কথা আলোচনা 
কলিন।” (মুসরেম) 33   

ْوءِ  -081  بَاب  فَْضِل الْو ض 

পরিলেদ - ১৮৫: ওজুি ফযীেত 

মহান আল্লাহ বলেন, 

﴿  ٰ اي  ه  ُّي
 

ين  ٱ أ و   ََّلِ ُن م  ا ا ا  ء  م  ُقم   إِذ  ِل   ُت و  ٱ إ ل  ِ لَّص وا  سِ غ  ٱف   ة م   لُ ُك وه  ي   وُُج
 

أ إََِل قَْوَل  ِدي ُكم  و 
ا : َتَعاََل  يدُ  م  ُرِ ج   ّلَلُ ٱ ي ل  ِِل  ي   ع  ل  مع  ن   ُك ج   ّمِ ر  ل    ح  دُ  ِكنو  ي ُرِ ُكم   ي ر  ّهِ تِمَ  ِِلُط  ِِلُ ِع   و  هُ ن ت   ۥم 

ي   ل  ُكم   ُكم  ع  لَ ن  ت ش   ل ع  ُرو  (  6: دة املائ) ﴾ ٦ ُك

                                                           
33 মুসরেম ২৬৯৯, ২৭০০, রতিরমযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ 

দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, নাসায়ী ৯১২, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, 
৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দালিমী ৩৪৪ 
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অথণাৎ “নহ ঈমানদাির্র্! যখন নতামিা নামালযি জনয প্রস্তুত 
হলব, তখন নতামিা নতামালদি মুখমণ্ডে ও কনুই পযণন্ত হাত নধ্ৌত 
কি এবং নতামালদি মাথা মাসাহ কি এবং পা গ্ররন্থ পযণন্ত নধ্ৌত 
কি। আি যরদ নতামিা অপরবত্র থাক, তাহলে রবলশর্িালব 
(নর্াসে কলি) পরবত্র হও। যরদ নতামিা পীরড়ত হও অথবা সফলি 
থাক অথবা নতামালদি নকউ প্রস্রাব-পায়খানা হলত আর্মন কলি, 
অথবা নতামিা স্ত্রী-সহবাস কি এবং পারন না পাও, তাহলে পরবত্র 
মারি িািা তায়ামু্মম কি; তা রদলয় নতামালদি মুখমণ্ডে ও হস্তিয় 
মাসাহ কি। আল্লাহ নতামালদিলক নকান প্রকাি কষ্ট রদলত চান না, 
বিং রতরন নতামালদিলক পরবত্র কিলত চান ও নতামালদি প্ররত 
তাঁি অনুগ্রহ সমূ্পর্ণ কিলত চান, যালত নতামিা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
কি।” (সূিা মালয়দাহ ৬ আয়াত)   

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1131 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َسِمعت  رَس 
ْول   لَِي ِمْن »: عليه وسلم َيق  َجذ ّراًًِ ُم  ِِت ي ْدَعْوَن يَْوَم الِقَياَمِة غ  مذ

 
آثَارِ إِنذ أ

تَه  فَلَْيْفَعْل  رذ ْم أْن ي ِطيَل غ  وءِ، َفَمِن اْسَتَطاَع مِْنك   متفٌق َعلَيْهِ  .«الو ض 

১/১০৩১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িসূেল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, “রনশ্চয় আমাি উম্মতলক রকয়ামলতি রদন এমন 
অবস্থায় ডাকা হলব, নয সময় তালদি ওজুি অেগুলো চমকালত 
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থাকলব। সুতিাং নতামালদি মলধ্য নয তাি চমক বাড়ালত চায়, নস 
নযন তা কলি।” (অথণাৎ নস নযন তাি ওজুি সীমাি অরতরিি 
অংশও ধু্লয় নফলে।) (বুখািী, মুসরেম)34  

ْول  م صىل اهلل عليه وسلَسِمْعت  َخِليِِل : َوَعنْه، قَاَل  2/1132 َتْبل غ  » :َيق 
وء    رواه مسلم .«احلِلَْية  ِمَن الم ؤِمِن َحْيث  َيْبل غ  الو ض 

২/১০৩২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম আমাি বিু সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, “(পিকালে) মু’রমলনি অেংকাি তত-দূি হলব, যতদূি 
তাি ওজুি (পারন) নপঁিলব।” (মুসরেম)35  

ثَماَن بِن َعَفاَن ريض اهلل عنه قَاَل  3/1133 ول  اهللِ : َوَعْن ع  صىل  قَاَل رَس 
 »ِِ اهلل عليه وسلم 

َ
أ وَء، َخرََجْت َخَطايَاه  ِمْن َجَّسِدهِ َحَّتذ َمن تََوضذ ْحَّسَن الو ض 

َ
فَأ

ْظفَ 
َ
ج ِمْن ََتِْت أ  رواه مسلم .«ارِهََتْر 

৩/১০৩৩। ‘উসমান ইবলন ‘আফফান িারদয়াল্লাহু আনহু 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 

                                                           
34 সহীহুে বুখািী ১৩৬, মুসরেম ২৪৬, ইবনু মাজাহ ৪৩০৬, আহমাদ ৮২০৮, 

৮৫২৪, ৮৯৪২, ১০৩৯৯, মুওয়াত্তা মারেক ৬০ 
35 মুসরেম ২৫০, নাসায়ী ১৪৯, আহমাদ ৭১২৬, ৮৬২৩ 
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বযরি উত্তমরূলপ ওযু কিলব, তাি পাপসমূহ তাি নদহ নথলক 
নবরিলয় যালব। এমনরক তাি নখগুলোি রনলচ নথলকও (পাপ) 
নবরিলয় যালব।” (মুসরেম) 36 

وَل اهلِل  َرأيت  : َوَعنْه، قَاَل  4/1134  ِمثَْل  صىل اهلل عليه وسلمرَس 
َ
تَوََّضأ

وِِئ َهَذا، ث َم قَاَل  َم ِمْن َذنْبِِه، َوََكنَْت » :و ّض  ِفَر ََل  َما َتَقدذ أ هَكَذا، غ  َمْن تََوضذ
 رواه مسلم .«َصالَت ه  َوَمّْشي ه  إََِل الَمّْسجِد نَافِلَةً 

৪/১০৩৪। উি িাবী নথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম 
িাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক আমাি এই ওজুি 
মত ওযু কিলত নদখোম। অতঃপি রতরন বেলেন, “নয বযরি 
এরূপ ওযু কিলব, তাি পূবণকৃত পাপিারশ মাফ কিা হলব এবং 
তাি নামায ও মসরজলদি রদলক চোি সওয়াব অরতরিি হলব।” 
(মুসরেম) 37  

َريَرةَ  5/1135 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : ريض اهلل عنه  َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ّْسلِم  »: وسلم قَاَل  أ الَعْبد  الم  ْؤِمن   -إَِذا تََوضذ و الم 
َ
، َخَرَج ِمْن  -أ َفَغَّسَل وَْجَهه 

                                                           
36 সহীহুে বুখািী ২৪৫, আহমাদ ৪৭৪ 
37 সহীহুে বুখািী ১৬০, ১৬৪, ১৯৩৪, ৬৪৩৩, মুসরেম ২২৯, ২২৬, ২২৭, 

২৩১২, নাসায়ী ৮৪, ৮৫, ১৪৫, ১৪৬, ৮৫৬, আবূ দাউদ ১০৬, ১০৮, ১১০, 
ইবনু মাজাহ ২৮৫, আহমাদ ৪০২, ৪১৭, ৪২০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৬১, ৪৭৪, 
৪৮৫, ৪৯১, ৫০৫, ৫১৮, ৫২৮, ৫৫৪, মুওয়াত্তা মারেক ৬১, দালিমী ৬৯৩ 
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ْو َمَع آِخِر َقْطِر الَماءِ، فَإَذا
َ
ُ َخِطيَئٍة َنَظَر إََِلَْها بَِعْينَْيِه َمَع الَماءِ، أ  وَْجِهِه لُك 

و َمَع 
َ
ُ َخِطيَئٍة ََكَن َبَطَّشْتَها يََداه  َمَع الَماءِ، أ َغَّسَل يََديِْه، َخَرَج ِمْن يََديِْه لُك 

ُ َخِطيَئٍة َمَّشْتَها رِْجالَه  َمَع  آِخِر َقْطِر الَماءِ، فَإَذا َغَّسَل رِْجلَْيِه، َخرََجْت لُك 
جَ  و َمَع آِخِر َقْطِر الَماءِ، َحَّتذ ََيْر 

َ
 رواه مسلم. «نَِقيذاً ِمَن اَُّلن وِب  الَماءِ، أ

৫/১০৩৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “মুসরেম 
রকংবা মুরমন বাো যখন ওযু কিলব এবং যখন নস রনজ মুখমণ্ডে 
নধ্ৌত কিলব, তখন তাি মুখমণ্ডে হলত নসই নর্ানাহ পারনি সালথ 
অথবা পারনি নশর্ রবেুি সালথ নবি হলয় যালব, নয সব নর্ানাহ 
তাি দু’রি নচাখ রদলয় নদখাি ফলে সংঘরিত হলয়রিে। 
(অনুরূপিালব) যখন নস রনজ হাত দু’রি নধ্ালব, তখন তা হলত নস 
সব পাপ পারনি সালথ বা পারনি নশর্ রবেুি সালথ রনর্ণত হলয় 
যালব, নয সব পাপ তাি দুই হাত িািা সংঘরিত হলয়রিে। আি 
যখন নস রনজ পা দু’রি নধ্ৌত কিলব, তখন তাি পা দু’রি হলত নস 
সমস্ত পাপিারশ পারনি সলে অথবা পারনি নশর্ রবেুি সলে নবি 
হলয় যালব, নযগুরে তাি দু’রি পালয় চোি ফলে সংঘরিত হলয়রিে। 
নশর্ অবরধ্ নস (েুদ্র) পাপিারশ হলত পাক-পরবত্র হলয়  নবরিলয় 
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আসলব।” (মুসরেম) 38  

َة، َفَقاَل : َوَعنْه   6/1136 ََت الَمقََبَ
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أ َن رَس 

َ
: أ

وَن، َوِدْدت  أنذا » ْم الَِحق  ْؤِمنَِي، َوإنذا إْن َشاَء اهلل  بِك  ْم َداَر قَوٍم م  الَم  َعلَْيك  الّسذ
ْيَنا إِْخواَنَنا

َ
وَل : قَال وا  «قَْد َرأ َولَْسنَا إِْخَوانََك يَا رَس 

َ
ْصَحاِِب، »: اهلِل ؟ قَاَل  أ

َ
أْنت ْم أ

ِيَن لَْم يَأت وا َبْعد   َنا اَّلذ َمِتَك يَا : قَال وا «َوإِْخَوان 
 
َكيَْف َتْعرِف  َمْن لَْم يَأِت َبْعد  ِمْن أ

وَل اهلِل ؟ َفَقاَل  لٌَة َبْيَ َظْهَرْي َخْيٍل » :رَس  َجذ ٌر ُم  الً ََل  َخيٌل غ  َرأيَْت لَْو أنذ رَج 
َ
 أ

الَ َيْعرِف  َخْيلَه  ؟
َ
ْهٍم، أ ْهٍم ب  وَل اهلِل، قَاَل : قَال وا «د  ّراً » :بىََل يَا رَس  ْم يَأت وَن غ  إِنذه 

ْم لََعَ احَلْوِض  ه  وءِ، وَأنَا فََرط  لَي ِمَن الو ض  َجذ  رواه مسلم .«ُم 

৬/১০৩৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (একবাি) কবিস্থালন 
এলস (কবি-বাসীলদি সলম্বাধ্ন কলি) বেলেন, “নহ (পিকালেি) 
ঘিবাসী মুরমনর্র্! নতামালদি উপি শারন্ত বর্ণর্ নহাক। যরদ আল্লাহ 
চান নতা আমিাও নতামালদি সলে রমরেত হব। আমাি বাসনা নয, 
যরদ আমিা আমালদি িাইলদিলক নদখলত নপতাম।” সাহাবীর্র্ 
রনলবদন কিলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমিা রক আপনাি িাই 
নই?’ রতরন বেলেন, “নতামিা নতা আমাি সহচিবৃে। আমাি 
িাই তািা, যািা এখলনা পযণন্ত আর্মন কলিরন।” সাহাবীর্র্ 
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বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আপনাি উম্মলতি মলধ্য যািা এখলনা 
পযণন্ত আর্মন কলিরন, তালদিলক আপরন রকিালব রচনলত 
পািলবন?’ রতরন বেলেন, “আো বে, যরদ খাঁরি কাে িলেি 
নঘাড়াি দলে, নকালনা নোলকি কপাে ও পা সাদা দার্রবরশষ্ট 
নঘাড়া থালক, তাহলে রক নস তাি নঘাড়া রচনলত পািলব না?” তাঁিা 
বেলেন, ‘অবশযই পািলব, নহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, 
“তািা এই অবস্থায় (হাশলিি মালঠ) আর্মন কিলব নয, ওযু 
কিাি দরুন তালদি হাত-পা চমকালত থাকলব। আি আরম 
‘হাওলজ’-এ তালদি অগ্রর্ামী বযবস্থাপক হব।” (অথণাৎ তালদি 
আলর্ই আরম নসখালন নপঁলি যাব।) (মুসরেম) 39  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : َوَعنْه 7/1137 َن رَس 
َ
ْم لََعَ »: أ ُدل ك 

َ
الَ أ

َ
أ

 ِ و اهلل  بِِه اْلََطايَا، َويَْرَفع  ب رََجاِت ؟َما َيْمح  وَل اهلِل، قَاَل : قَال وا  «ِه اّدلذ : بىََل يَا رَس 
ِ َبْعَد » الَة ة  اْل َطا إََِل الَمَّساِجِد، َوانْتَِظار  الصذ وءِ لََعَ الَمََكرِهِ، َوَكْْثَ إِْسَباغ  الو ض 

َباط   م  الِرّ َباط  ؛ فََذلِك  م  الِرّ الَةِ ؛ فََذلِك   رواه مسلم .«الصذ

৭/১০৩৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (একদা সমলবত 
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সহচিলদি উলদ্দলশয) বেলেন, “নতামালদিলক এমন একরি কাজ 
বেব না রক, যাি িািা আল্লাহ নর্ানাহসমূহলক নমাচন কলি নদলবন 
এবং (জান্নালত) তাি িািা মযণাদা বৃরদ্ধ কিলবন?” তাঁিা বেলেন, 
‘অবশযই, নহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, “(তা হলে) কষ্টকি 
অবস্থায় পরিপূর্ণরূলপ ওযু কিা, অরধ্ক মাত্রায় মসরজলদ র্মন কিা 
এবং এক অলিি নামায আদায় কলি পিবতণী অলিি নামালযি 
জনয অলপো কিা। আি এ হে প্ররতিো বারহনীি মত কাজ। এ 
হে প্ররতিো বারহনীি মত কাজ।” (মুসরেম) 40   

ول  اهلِل صىل  9/1139 يب مالك األشعري ريض اهلل عنه قَاَل قَاَل رَس 
َ
َوَعْن أ

ور  َشْطر  اإليَمانِ »: اهلل عليه وسلم  رواه مسلم .«الُطه 

৮/১০৩৮। আবূ মালেক আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “(বারহযক) পরবত্রতা অজণন কিা হে অলধ্ণক ঈমান।” 
(মুসরেম) 41  

এ হারদসরি ‘বধ্লযণি রববির্’ পরিলেলদ সরবস্তালি উলল্লখ কিা 
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হলয়লি। আি এ মলমণ ‘আমি ইবলন ‘আবাসাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, হারদস ‘আল্লাহি দয়াি আশা িাখাি গুরুত্ব’ পরিলেলদি 
নশর্রদলক র্ত হলয়লি। হারদসরি বড় গুরুত্বপূর্ণ, যালত বহু কেযার্ময় 
কলমণি কথা পরিলবরশত হলয়লি। 

ّ صىل اهلل عليه  9/1139 َمَر بِن اخلََّطاِب ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبِ َوَعْن ع 
ْول  »: وسلم  قَاَل  وَء، ث مذ َيق  ْو فَي ّْسبِغ  ألو ض 

َ
 َفي ْبلِغ  أ

 
أ َحٍد َيَتَوضذ

َ
ْم ِمْن أ : َما مِْنك 

شهَ 
َ
وَل   ؛ أ ه  َوَرس  داً َعْبد  َمذ نذ ُم 

َ
ْشَهد  أ

َ
يَك ََل ، وَأ َ إاِلذ اهلل  وَْحَده  الَ ََشِ ْن الَ إَلى

َ
د  أ

يَِّها َشاءَ 
َ
ل  ِمْن أ بَْواب  اجَلنذِة اّثلذَمانِيَة  يَْدخ 

َ
رواه مسلم، وزاد  .«إاِلذ ف تَِحْت ََل  أ

ِرينَ امهلَل اْجَعلِِْن ِمَن اّتلذوذا» : الرتمذي َتَطِهّ  «بَِي، َواْجَعلِِْن ِمَن الم 

৯/১০৩৯। উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “পরিপূর্ণরূলপ 
ওযু কলি নয বযরি এই নদা‘আ বেলব, ‘আশহাদু আে ো ইো-হা 
ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ো শািীকা োহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 
আবদুহু অিাসূেুহ।’ অথণাৎ আরম সােয রদরে নয, আল্লাহ িাড়া 
অনয নকালনা সতয উপাসয ননই। রতরন একক, তাঁি নকান অংশী 
ননই এবং আরম আিও সােয রদরে নয, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি দাস ও নপ্ররিত দূত (িসূে)। তাি জনয 
জান্নালতি আিরি দিজা খুলে নদওয়া হলব, নয দিজা রদলয় ইো 
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তালত প্রলবশ কিলব।” (মুসরেম) 42  

ইমাম রতিরমযী (উি দুআি নশলর্) এ শব্দগুরে অরতরিি 
বর্ণনা কলিলিন, « َِرين َتَطِهّ «امهلَل اْجَعلِِْن ِمَن اّتلذوذابَِي، َواْجَعلِِْن ِمَن الم   

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আমালক তওবাকািী ও পরবত্রতা 
অজণনকািীলদি অন্তিুণি কি। (রতিরমযী, সহীহ, তামামুে রমন্নাহ দ্রঃ) 

 بَاب  فَْضِل اآْلَذانِ  -081

পরিলেদ - ১৮৬: আযালনি ফযীেত 

َريَرَة  1/1141 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : ريض اهلل عنهَعن أ َن رَس 

َ
أ

وا إاِلذ أْن لَْو َيْعلَم  اّنلذاس  َما ِِف اّنلَِّداءِ »: وسلم، قَاَل  ِل، ث مذ لَْم ََيِد  وذ
َ
ِف األ َوالصذ

وا إََِلِْه، َولَْو  وَن َما ِِف اّتلذْهِجريِ الَْستَبَق  وا َعلَْيِه، ولو َيْعلَم  وا َعلَْيِه الَْسَتَهم  يَّْسَتِهم 
َما َولَْو َحْبواً  تَْوه 

َ
وَن َما ِِف الَعَتَمِة َوالُصْبِح أل  متفٌق َعلَيْهِ . «َيْعلَم 

১/১০৪০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নোলকিা যরদ জানত 
নয, আযান নদওয়া ও নামালযি প্রথম সারিলত দাঁড়াবাি রক মাহাত্ম্য 
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আলি, অতঃপি (তালত অংশগ্রহলর্ি জনয) যরদ েিারি বযরতলিলক 
অনয নকালনা উপায় না নপত, তলব তািা অবশযই নস নেলত্র 
েিারিি সাহাযয রনত। (অনুরূপ) তািা যরদ জানত নয, আলর্ 
আলর্ মসরজলদ আসাি রক ফযীেত, তাহলে তািা নস বযাপালি 
প্ররতলযারর্তা কিত। আি তািা যরদ জানত নয, এশা ও ফজলিি 
নামায (জামালত) পড়াি ফযীেত কত নবরশ, তাহলে মারিলত 
হামাগুরড় রদলয় বা পািা নিচঁলড় আসলত হলেও তািা অবশযই 
আসত।” (বুখািী-মুসরেম) 43  

َعاِوَيَة ريض اهلل عنه، قَاَل 2/1141 وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن م  َسِمعت  رَس 
ْول   ْعناقاً يَْوَم الِقَياَمةِ »: عليه وسلم َيق 

َ
ْطَول  اّنلذاِس أ

َ
ن وَن أ َؤِذّ  رواه مسلم .«الم 

২/১০৪১। মুআরবয়াহ ইবলন আবূ সুরফয়ান িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা বেলত শুলনরি, “রকয়ামলতি রদলন সমস্ত 
নোলকি চাইলত মুয়ারজ্জনলদি র্দণান েম্বা হলব।” (মুসরেম) 44  

يب َصْعَصَعة 3/1142
َ
بَا َسعِ : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعبِد الرَِْحَاِن بِن أ

َ
َن أ

َ
يٍد أ
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ْنَت ِِف :اخل درَِي ريض اهلل عنه، قَاَل ََل   ُب الَغنََم َواْلَاِديََة فَإَِذا ك  َراَك َت 
َ
إِِنّ أ

ْو بَاِديتَِك  -َغَنِمك 
َ
الَةِ، فَاْرَفْع َصْوتََك بِاّنلَِّداءِ، فَإِنذه  الَ يَّْسَمع   -أ فَأذذنَْت لِلصذ

َؤِذِّن ِجٌن، َوالَ إِنٌْس  ٌء، إاِلذ َشِهَد ََل  يَوَم الِقَياَمةِ َمَدى َصْوِت الم  قَاَل   «، َوالَ ََشْ
ب و َسِعيدٍ 

َ
وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : أ  رواه ابلخاري. َسِمعت ه  ِمْن رَس 

৩/১০৪২। আবু্দল্লাহ ইবলন আবু্দি িহমান ইবলন স্বা‘স্বা‘আহ 
হলত বরর্ণত, একদা আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু তাঁলক 
বেলেন, ‘আরম নতামালক নদখরি নয, তুরম িার্ে ও মরুিূরম 
িালোবালসা। সুতিাং তুরম যখন নতামাি িার্লে বা মরুিূরমলত 
থাকলব আি নামালযি জনয আযান নদলব, তখন উচ্চ স্বলি আযান 
রদলয়া। কাির্ মুয়ারজ্জলনি আযান ধ্বরন যতদূি পযণন্ত মানব-দানব 
ও অনযানয বস্তু শুনলত পালব, রকয়ামলতি রদন তািা তাি জনয 
সােয নদলব।’ আবূ সাঈদ িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আরম এরি 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি শুলনরি।’ 
(বুখািী) 45 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  4/1143 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

                                                           
45 সহীহুে বুখািী ৬০৮, ১২২২, ১২৩১, ১২৩২, ৩২৮৫, মুসরেম ৩৮৯, 

রতিরমযী ৩৯৭, নাসায়ী ৬৭০, ১২৫৩, আবূ দাউদ ৫১৬, ইবনু মাজাহ 
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১০৩৯০, ১০৪৯৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৫৪, ২২৪, দালিমী ১২০৪, ১৪৯৪ 
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الَةِ، »: عليه وسلم  َاٌط َحَّتذ الَ يَّْسَمَع إَِذا ن ودَِي بِالصذ ، َوََل  ُض  ْيَطان  ْدبََر الّشذ
َ
أ

ْدبََر، َحَّتذ إَِذا ق ِِضَ 
َ
الةِ أ اّتلذأِذيَن، فَإَِذا ق ِِضَ اّنلَِّداء  أْقَبَل، َحَّتذ إَِذا ث ِوَّب للصذ

ْول   ْقَبَل، َحَّتذ ََيِْطَر َبْيَ الَمْرءِ َوَنْفِّسِه، َيق 
َ
ْر َكذَ : اّتلذْثِويب  أ ْر َكَذا اْذك   -ا َواْذك 

ْر ِمْن َقْبل   ل  َما يَْدرِْي َكْم َصّلذ  -لَِما لَْم يَْذك   متفٌق َعلَيْهِ  .«َحَّتذ َيَظلذ الرذج 

৪/১০৪৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
নামালযি জনয আযান নদওয়া হয়, তখন শয়তান বাতকমণ কিলত 
কিলত রপঠ ঘুরিলয় পোয়ন কলি, যালত নস আযান শুনলত না 
পায়। তািপি আযান নশর্ হলে রফলি আলস। নশর্ পযণন্ত যখন 
‘তাকবীি’ নদওয়া হয়, তখন আবাি রপঠ ঘুরিলয় পাোয়। অতঃপি 
যখন ‘তাকবীি’ নশর্ হয়, তখন আবাি রফলি আলস। পরিলশলর্ 
(নামাযী) বযরিি মলন এই কুমন্ত্রর্া প্রলেপ কলি নয, অমুক 
রজরনসিা স্মির্ কি, অমুক বস্তুিা নখয়াে কি। নস সমস্ত রবর্য় 
(স্মির্ কিায়) যা পূলবণ তাি স্মিলর্ রিে না। নশর্ পযণন্ত এ বযরি 
এরূপ পরিরস্থরতি সমু্মখীন হয় নয, নস বুঝলত পালি না, কত 
িাক‘আত নামায নস আদায় কিে।” (বুখািী, মুসরেম) 46  

َما 5/1144 نَه  َسِمَع : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
أ

                                                           
46 মুসরেম ৩৮৪, রতিরমযী ৩৬১৪, নাসায়ী ৬৭৮, আবূ দাউদ ৫২৩, আহমাদ 

৬৫৩২ 
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ْول   وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  ول وا ِمْثَل َما : رَس  إَِذا َسِمْعت م  اّنلَِّداَء َفق 
ذ َصالَةً  ذ ؛ فَإِنذه  َمْن َصّلذ َلََعَ ، ث مذ َصلُوا َلََعَ ْول  اهلل  َعلَْيِه بَِها َعْْشاً، ث مذ َصّلذ  َيق 

َسل وا اهلَل ِِلَ الوَِسيلََة ؛ فَإِنذَها َمزَْنِلٌَة ِِف اجَلنذِة الَ تَنَْبِِغ إاِلذ لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهللِ، 
َفاَعة   َل ِِلَ الوَِسيلََة َحلذْت ََل  الّشذ

َ
َو، َفَمْن َسأ نَا ه 

َ
وَن أ ك 

َ
ْن أ

َ
و أ  رواه مسلم .«وَأْرج 

৫/১০৪৪। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
এ কথা বেলত শুলনলিন নয, “নতামিা যখন আযান শুনলব, তখন 
(আযালনি উত্তলি) মুয়ারজ্জন যা রকিু বেলব, নতামিাও রঠক তাই 
বেলব। তািপি আযান নশলর্ আমাি উপি দরূদ পাঠ কিলব। 
নকননা, নয বযরি আমাি উপি একবাি দরূদ পাঠ কিলব, তাি 
রবরনমলয় তাি প্ররত আল্লাহ দশরি িহমত নারযে কিলবন। 
অতঃপি নতামিা আল্লাহি রনকি আমাি জনয ‘অসীো’ প্রাথণনা 
কিলব। কাির্, ‘অসীো’ হলে জান্নালতি এমন একরি স্থান, যা 
সমস্ত বাোি মলধ্য নকবে আল্লাহি একরি বাো (তাি উপযুি) 
হলব। আি আশা করি, আরমই নসই বাো হব। সুতিাং নয বযরি 
আমাি জনয অসীো প্রাথণনা কিলব, নস (আমাি) সুপারিশ প্রাপ্ত 
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হলব।” (মুসরেম) 47  

يب َسِعيٍد اخل درِِيّ ريض اهلل عنه 6/1145
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َؤِذّن  إَِذا َسِمْعت  » عليه وسلم  ْول  الم  ول وا َكَما َيق   متفٌق َعلَيْهِ  .«م  اّنلَِّداَء، َفق 

৬/১০৪৫। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন নতামিা 
আযান ধ্বরন শুনলব, তখন (আযালনি উত্তলি) মুয়ারজ্জন যা রকিু 
বেলব, নতামিাও রঠক তাই বলো” (বুখািী, মুসরেম) 48  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه 7/1146 َن رَس 
َ
أ

الَةِ :  َمْن قَاَل ِحْيَ يَّْسَمع  اّنلَِّداءَ »  :قَاَل  ِة، َوالصذ ْعَوةِ اّتلذامذ امهلَل َربذ َهِذهِ اّدلذ
داً الوَِسيلََة، وَ  َمذ ، الَقائَِمِة، آِت ُم  ِْي َوَعْدتَه  وداً اَّلذ الَفِضيلََة، َواْبَعْثه  َمَقاَماً َُمْم 
 رواه ابلخاري .«َحلذْت ََل  َشَفاَعِت يَْوَم الِقَياَمةِ 

৭/১০৪৬। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি আযান শুলন 
                                                           
47 সহীহুে বুখািী ৬১১, মুসরেম ৩৮৩, রতিরমযী ২০৮, নাসায়ী ৬৭৩, আবূ 

দাউদ ৫২২, ইবনু মাজাহ ৭২০, আহমাদ ১০৬৩৭, ১১১১২, ১১৩৩৩, 
১১৪৫০, মুওয়াত্তা মারেক ১৫০, দালিমী ১২০১ 

48 সহীহুে বুখািী ৬১৪, ৪৭১৯, রতিরমযী ২১১, নাসায়ী ৬৮০, আবূ দাউদ 
৫২৯, ইবনু মাজাহ ৭২২, আহমাদ ১৪৪০৩ 
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(আযালনি নশলর্) এই নদা‘আ বেলব, 

‘আল্লা-হুম্মা িাব্বা হা-রযরহদ দা‘অরতত্ তা-ম্মাহ, অস্স্স্বাো-রতে 
ক্বা-রয়মাহ, আ-রত মুহাম্মাদারনে অসীোতা অেফাযীোহ, অবআর্হু 
মাক্বা-মাম মাহমূদারনল্লাযী অ‘আত্তাহ।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ এই পূর্ণা-ে আহ্বান ও প্ররতষ্ঠা োিকািী 
নামালযি প্রিু! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক তুরম 
অসীো (জান্নালতি এক উচ্চ স্থান) ও মযণাদা দান কি এবং তাঁলক 
নসই প্রশংরসত স্থালন নপঁিাও, যাি প্ররতশ্রুরত তুরম তালঁক রদলয়ি। 

নস বযরিি জনয রকয়ামলতি রদন আমাি সুপারিশ অরনবাযণ 
হলয় যালব।” (বুখািী) 49  

ّ صىل اهلل  َوَعْن َسعِد بِن  9/1147 يب َوَقاٍص ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
َ
أ

َؤِذّنَ » :أنَه قَاَل  ،عليه وسلم ْن الَ إََل إاِلذ اهلل  : َمْن قَاَل ِحْيَ يَّْسَمع  الم 
َ
ْشَهد  أ

َ
أ

َحمذ  وَل  ، َرِضيت  بِاهللِ َرّباً، َوبِم  ه  َوَرس  داً َعْبد  َمذ نذ ُم 
َ
يَك ََل ، وَأ ٍد وَْحَده  الَ ََشِ

ِفَر ََل  َذْنب ه   والً، َوبِاإِلْسالِم ِديناً، غ   رواه مسلم «َرس 

৮/১০৪৭। সা‘দ ইবলন আবী ওয়াক্কাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
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বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ইিশাদ কলিলিন, 
“আযান শুলন নয বযরি এই নদা‘আ পড়লব, 

‘আশহাদু আে ো ইো-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ো শািীকা োহ, অ 
আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু অিাসূেুহ, িািীতু রবল্লা-রহ িাববাঁউ অ 
রবমুহাম্মারদি িাসূোঁউ অ রবেইসো-রম িীনা।’ 

অথণাৎ আরমও সােয রদরে নয, আল্লাহ িাড়া নকান সতয মাবুদ 
ননই, রতরন একক, তাঁি নকান শিীক ননই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি দাস ও নপ্ররিত িসূে। আল্লাহলক 
প্ররতপােক বলে নমলন রনলয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লামলক নবীরূলপ স্বীকাি কলি এবং ইসোমলক িীন রহসালব 
গ্রহর্ কলি আরম সম্মত ও তুষ্ট হলয়রি। 

নস বযরিি (নিাি নিাি) গুনাহ েমা কলি নদওয়া হলব।” 
(মুসরেম) 50  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه  9/1149 نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل قَاَل رَس 
َ
َوَعْن أ

َذاِن َواإلقَاَمةِ »: وسلم
َ
ب و داود والرتمذي، وقال  .«اّدُلََعء  الَ ي َرُد َبْيَ األ

َ
: رواه أ

  (حديث حسن)
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৯/১০৪৮। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“আযান ও ইকামলতি মধ্য সমলয় কৃত প্রাথণনা িদ কিা হয় না।” 
(অথণাৎ এ সমলয়ি নদা‘আ কবুে হয়)। (আবূ দাউদ, রতিরমযী, হাসান) 
51

 

لََواِت  -081 بَاب  فَْضِل الصذ  

পরিলেদ - ১৮৭: নামালযি ফযীেত 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

و  ٱ إِنَ ﴿ ل  ن   ة  لَّص نِ  ه   ت  ح  ل  ٱ ع  ا  ف  رِِ ل  ٱو   ءِ ش 
نك   (  45: العنكبوت) ﴾ ٤٥ ُم

অথণাৎ “রনশ্চয় নামায অশ্লীেতা ও মে কাজ হলত রবিত 
িালখ।” (আনকাবূত ৪৫ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1149 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َسِمعت  رَس 
ْول   نذ »: عليه وسلم َيق 

َ
َرأْيت ْم لَْو أ

َ
ذ يَْوٍم  أ ْم َيْغتَِّسل  ِمْنه  لُك  َحِدك 

َ
َنْهَراً بَِباِب أ

ءٌ  ٌء، قَاَل : قَال وا  «؟ ََخَْس َمرذاٍت، َهْل َيْبََق ِمْن َدَرنِِه ََشْ : اَل َيبََْق ِمْن َدرنِه ََشْ
و اهلل  بِِهنذ اْلََطايَا» لََواِت اْلَْمِس َيْمح   .متفٌق َعلَيِْه  .«فََذلَِك َمَثل  الصذ
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১/১০৪৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা বেলত 
শুলনলিন, “আো নতামিা বে নতা, যরদ কালিাি বারড়ি দিজাি 
সামলন একরি নদী থালক, যালত নস প্ররতরদন পাচঁবাি কলি 
নর্াসে কলি, তাহলে তাি শিীলি নকান ময়ো অবরশষ্ট থাকলব 
রক?” সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘(না,) নকান ময়ো অবরশষ্ট থাকলব না।’ 
রতরন বেলেন, “পাঁচ অলিি নামালযি উদাহির্ও নসইরূপ। এি 
িািা আল্লাহ পাপিারশ রনরশ্চহ্ন কলি নদন।” (বুখািী) 52  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه  2/1151 َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه قَاَل قَاَل رَس 
ْم َمَثل  »: وسلم  َحِدك 

َ
لََواِت اْلَْمِس َكَمَثِل َنْهٍر َجاٍر َغْمٍر لََعَ بَاِب أ الصذ

ذ يَوٍم ََخَْس َمرذاٍت   رواه مسلم .«َيْغتَِّسل  ِمْنه  لُك 

২/১০৫০। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “পাঁচ 
অলিি নামালযি উদাহির্ রঠক প্রবারহত নদীি নযায়, যা 
নতামালদি নকালনা বযরিি দিজাি পালশ থালক; যালত নস প্রতযহ 
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পাঁচবাি কলি নর্াসে কলি থালক।” (মুসরেম) 53  

وٍد ريض اهلل عنه 3/1151 بْلًَة، : وََعِن ابِن َمسع  ٍة ق 
َ
َصاَب ِمِن اْمَرأ

َ
اًل أ َن رَج 

َ
أ

نَْزَل اهلل  َتَعاََل فَأََت انَليِِبَ صىل اهلل عليه وس
َ
ْخََبَه  فَأ

َ
ِمِ  ﴿: لم فَأ ق

 
أ و  ٱ و  ل  ِ  ة  لَّص ف  ر   ط 

ِ ٱ ار َه  ف   ّنل ُزل  ن   او  ِنَ  ِلِ َِل  ٱ ّمِ ٰ   ل   ٱ إ ب   يُذ   تِ س  َسّيِ ٱ هِ يِلَ َهَذا (  114: هود) ﴾اتِِ  ٔ  ل
َ
ل  أ َفَقاَل الَرج 

ِِّهمْ »: ؟ قَاَل  ِِت ُك  مذ
 
  متفٌق َعلَيْهِ  .«جِلَِميِع أ

৩/১০৫১। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, এক বযরি এক মরহোলক চুমা রদলয় নফলে। অতঃপি নস 
(অনুতপ্ত হলয়) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি এলস 
ঘিনারি বলে। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ কলিন, যাি অথণ: 
“তুরম নামায প্ররতষ্ঠা কি রদবলসি দুই প্রালন্ত এবং িারত্রি প্রথম 
িালর্, রনশ্চয় পুর্য কমণারদ পাপ-িারশলক রবদূরিত কলি থালক।” 
(সূিা হুদ ১১৪ আয়াত) নোকরি বেে, ‘এ রবধ্ান রক নকবে আমাি 
জনয?’ রতরন বেলেন, “আমাি উম্মলতি সকলেি জনয।” (বুখািী 
মুসরেম) 54  

َريَرَة ريض اهلل عنه 4/1152 يِب ه 
َ
نَ : َوَعْن أ

َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه  أ رَس 
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، َما لَْم »: وسلم قَاَل  اَرٌة لَِما بَيَْنه نذ َعِة، َكفذ َعة  إََِل اجل م  ، َواجل م  لََوات  اْلَْمس  الصذ
 رواه مسلم .«ت غَش الَكَبائِر  

৪/১০৫২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “পাঁচ অলিি 
নামায, এক জুম‘আ নথলক পিবতণী জুম‘আ পযণন্ত এি মধ্যবতণী 
সমলয় নযসব পাপ সংঘরিত হয়, নস সলবি নমাচন-কািী হয় (এই 
শলতণ নয,) যরদ মহাপালপ রেপ্ত না হয়।” (মুসরেম) 55  

ثَماَن بِن َعَفاَن ريض اهلل عنه، قَاَل  5/1153 وَل اهللِ : َوَعْن ع   َسِمعت  رَس 
ْول   صىل اهلل عليه وسلم ّْسلٍِم ََتُْض  ه  َصالَةٌ َمْكت وَبٌة »: َيق  َما ِمِن اْمرٍِئ م 

اَرةً لَِما َقْبلََها ِمَن  وَعَها، إاِلذ ََكنَْت َكفذ ك  وَعَها، َور  ّش  وَءَها ؛ وَخ  َفي ْحِّسن  و ض 
ذه   ْهَر ُك   مسلمرواه  .«اَُّلن وب َما لَْم ت ؤَت َكبرِيٌة، َوَذلَِك اّدلذ

৫/১০৫৩। ‘উসমান ইবলন ‘আফফান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি নয, “নয বযরি ফিয নামালযি জনয 
ওযু কিলব এবং উত্তমরূলপ ওযু সম্পাদন কিলব। (অতঃপি) 
তালত উত্তমরূলপ িরি-রবনয়-নম্রতা প্রদশণন কিলব এবং 
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উত্তমরূলপ ‘রুকু’ সমাধ্া কিলব। তাহলে তাি নামায পূলবণ 
সংঘরিত পাপ-িারশি জনয কাফফািা (প্রায়রশ্চত্ত) হলয় যালব; 
যতের্ মহাপালপ রেপ্ত না হলব। আি এ (িহমলত ইোরহি ধ্ািা) 
সবণযুলর্ি জনয প্রলযাজয।” (মুসরেম) 56   

 بَاب  فَْضِل َصاَلةِ الُصْبِح َوالَْعْصِ  -081

পরিলেদ - ১৮৮: ফজি ও আসলিি নামালযি ফযীেত 

وََس  ريض اهلل عنه. 1/1154 يِب م 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه :َعْن أ َن رَس 

َ
أ

 متفٌق َعلَيْهِ   .«َمْن َصّلذ الََبَْديِْن َدَخَل اجَلنذةَ »: وسلم، قَاَل 

১/১০৫৪। আবূ মুসা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি দুই 
ঠাণ্ডা নামায পলড়, নস জান্নালত প্রলবশ কিলব।” (বুখািী ও মুসরেম) 
57   

দুই ঠাণ্ডা নামায হলে: ফজি ও আসলিি নামায। 

َؤيْبََة . 2/1155 َماَرةَ بِن ر  يب ز َهٍْي ع 
َ
َسِمعت  : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن أ

وَل اهلِل  ْول  رَس  ل وِع »: صىل اهلل عليه وسلم، َيق  َحٌد َصّلذ َقْبَل ط 
َ
لَْن يَلَِج اّنلذاَر أ
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وبَِها ر  ْمِس َوَقْبَل غ   رواه مسلم. الَفْجَر والَعْْصَ : يعِن  «الّشذ

২/১০৫৫। আবূ যুহাইি ‘উমািাহ ইবলন রুআইবাহ 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি নয, “নয বযরি 
সূলযণাদয় ও সূযণালস্তি পূলবণ (অথণাৎ ফজলিি ও আসলিি নামায) 
আদায় কিলব, নস কখলনা জাহান্নালম প্রলবশ কিলব না।” (মুসরেম) 
58  

فيَاَن . 3/1156 ِب بِن س  نْد  ول  اهلِل : ، قَاَل ريض اهلل عنهَوَعْن ج  قَاَل رَس 
ْر يَا اْبَن آَدَم، »:  عليه وسلم صىل اهلل ِة اهللِ، فَاْنظ  َو ِِف ذِمذ َمْن َصّلذ الُصْبَح َفه 

تِِه بََِشءٍ   رواه مسلم .«الَ َيْطل َبنذَك اهلل  ِمْن ِذمذ

৩/১০৫৬। জুেুব ইবলন সুরফয়ান িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নয বযরি ফজলিি নামায পড়ে, নস আল্লাহি জামানত 
োি কিে। অতএব নহ আদম সন্তান! েেয িাখ, আল্লাহ নযন 
নতামালদি কালি নকালনািালবই তাি জামানলতি রকিু দাবী না 
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কলিন।” (মুসরেম) 59  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل . 4/1157 يِب ه 
َ
ول  اهلِل ص: َوَعْن أ ىل اهلل قَاَل رَس 

ْم َمالَئَِكٌة بِاللذْيِل، َوَمالَئَِكٌة بِاّنلذَهارِ، »: عليه وسلم َيَتَعاَقب وَن فِيك 
ْم،  ِيَن بَات وا فِيك  ج  اَّلذ ، ث مذ َيْعر  ِ الَعْصِ ِ الُصْبِح َوَصالَة وَن ِِف َصالَة َوَيَْتِمع 

َو أْعلَم  بِِهْم ـ َكْيَف تََرْكت   م  اهلل  ـ َوه  ل ه 
َ
ْولونَ فَيَّْسأ ْم : ْم ِعَبادي ؟ َفَيق  ْم َوه  تََرْكَناه 

ْم ي َصلُونَ  ْم َوه   متفٌق َعلَيْهِ   .«ي َصلُوَن، وَأتَيَْناه 

৪/১০৫৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নতামালদি রনকি রদবািারত্র নফলিশতাবর্ণ পাোক্রলম যাতায়াত 
কিলত থালকন। আি ফজি ও আসলিি নামালয তাঁিা একরত্রত 
হন। অতঃপি যািা নতামালদি কালি িাত কারিলয়লিন, তাঁিা 
ঊলধ্বণ (আকালশ) চলে যান। অতঃপি আল্লাহ তা‘আো তাঁলদিলক 
রজজ্ঞাসা কলিন---অথচ রতরন তালদি সম্পলকণ িােিালব পরিজ্ঞাত, 
‘নতামিা আমাি বাোলদিলক রক অবস্থায় নিলড় এলসি?’ তাঁিা 
বলেন, ‘আমিা যখন তালদিলক নিলড় এলসরি, তখন তািা নামালয 
প্রবৃত্ত রিে। আি যখন আমিা তালদি রনকি রর্লয়রিোম, তখনও 
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তািা নামালয প্রবৃত্ত রিে।” (বুখািী ও মুসরেম) 60  

نَ : َوَعْن َجِريِر بِن َعبِد اهلل ابَلَجِِلّ ريض اهلل عنه، قَاَل . 5/1159 ا ِعنَْد ك 
وَن »: َفنََظَر إََِل الَقَمِر يَلْلََة ابلَْدِر، َفَقاَل  صىل اهلل عليه وسلمانليِِبّ  ْم َسََتَ إنذك 

ْن الَ 
َ
ْؤيَتِه، فَإِن اْسَتَطْعت ْم أ وَن ِف ر  ْم َكَما تََرْوَن َهَذا الَقَمَر، الَ ت َضام  َربذك 

ْمِس  ل وِع الّشذ وبَِها، فَاْفَعل وا ت ْغلَب وا لََعَ َصالٍَة َقْبَل ط  ر  . متفٌق َعلَيِْه   «َوَقْبَل غ 
ةَ »: ويف رواية   .«َفَنَظَر إََِل الَقَمِر ََلْلََة أْرَبَع َعْْشَ

৫/১০৫৮। জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ বাজােী িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আমিা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি পূরর্ণমাি িালত বলস রিোম। রতরন চাঁলদি 
রদলক তারকলয় বেলেন, “রনঃসলেলহ নতামিা (পিকালে) 
নতামালদি প্ররতপােকলক রঠক এইিালব দশণন কিলব, নযিালব 
নতামিা এই পূরর্ণমাি চাঁদ দশণন কিি। তাঁলক নদখলত নতামালদি 
নকালনা অসুরবধ্া হলব না। সুতিাং যরদ নতামিা সূলযণাদয় ও 
সূযণালস্তি আলর্ (রনয়রমত) নামায পড়লত পিাহত না হলত সেম 
হও (অথণাৎ এ নামায িুলি না যায়), তাহলে অবশযই তা বাস্তবায়ন 
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কি।” (বুখািী, মুসরেম)61 অনয বর্ণনায় আলি, রতরন নচৌদ্দ তারিলখি 
িালতি চালঁদি রদলক দৃরষ্ট রনলেপ কলি বেলেন---। 

ول  اهللِ  قَاَل : َوَعْن ب َريَْدةَ ريض اهلل عنه، قَاَل . 6/1159  صىل اهلل عليه رَس 
 رواه ابلخاري  .«َمْن تََرَك َصالَةَ الَعْصِ َفَقْد َحبَِّط َعَمل ه  »: وسلم

৬/১০৫৯। বুিাইদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি আসলিি নামায তযার্ কিে, রনঃসলেলহ তাি আমে নষ্ট 
হলয় নর্ে।” (বুখািী) 62  

 بَاب  فَْضِل الَْمَْشِ إََِل الَْمَّساِجدِ  -081

পরিলেদ - ১৮৯: মসরজলদ যাওয়াি ফযীেত 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  1/1161
َ
َريَرَة ريض اهلل عنه أ يِب ه 

َ
 :َعن أ

َعدذ اهلل  ََل  ِِف ا»
َ
ْو َراَح، أ

َ
ْو َراحَ َمْن َغَدا إََِل الَمّْسِجِد أ

َ
ذَما َغَدا أ الً ُك   .«جلَنذِة ن ز 
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 متفٌق َعلَيْهِ 

১/১০৬০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
সকাে অথবা সিযায় মসরজলদ র্মন কলি, আল্লাহ তাি জনয 
আপযায়ন সামগ্রী জান্নালতি মলধ্য প্রস্তুত কলিন। নস যতবাি 
সকাে অথবা সিযায় র্মনার্মন কলি, আল্লাহও তাি জনয ততবাি 
আরতলথয়তাি সামগ্রী প্রস্তুত কলিন।” (বুখািী-মুসরেম) 63  

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : َوَعنْه 2/1161
َ
َر ِِف بَيْتِِه، » :أ َمْن َتَطهذ

وِت اهللِ، َِلَْقِِض فَِريَضًة مِْن فََرائِِض اهللِ، ََكنَْت ث مذ َمََض إََِل َبْيٍت ِمْن ب ي  
ْخَرى تَْرَفع  َدرََجةً 

 
، إْحَداَها ََت ُّط َخِطيَئًة، َواأل وات ه  ط   رواه مسلم .«خ 

২/১০৬১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি বারড় নথলক 
ওযু কলি আল্লাহি নকালনা ঘলিি রদলক এই উলদ্দলশয যাত্রা কলি 
নয, আল্লাহি রনধ্ণারিত নকালনা ফিয ইবাদত (নামায) আদায় 
কিলব, তাহলে তাি কৃত প্ররতরি দুই পদলেলপি মলধ্য একরিলত 
একরি কলি গুনাহ রমিালব এবং অপিরিলত একরি কলি মযণাদা 
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উন্নত কিলব।” (মুসরেম) 64  

يبّ  3/1162
 
نَْصاِر : بِن َكعٍّب  ريض اهلل عنه، قَاَل  َوَعْن أ

َ
ٌل ِمَن األ ََكَن رَج 

ِّْطئ ه  َصاَلةٌ، فَِقيَل ََل   ، َوََكنَْت اَل ت  ً أْبَعَد ِمَن الَمْسِجِد ِمنْه  َحدا
َ
ْعلم  أ

َ
لَِو : اَل أ

َكبَه  ِِف الَظلَْماِء َويِف الَرْمَضاِء، قَاَل  يَْت ِِحَاراً ِلرَتْ ُ : اْشرَتَ ِِل إََِل َما يَُس  َن َمَْنِ
َ
ِِن أ

وِِع إَذا  ْن ي ْكتََّب يِل َمْمَشاَي إََِل الَمْسِجِد، َور ج 
َ
ِريد  أ

 
َجنِّْب الَمْسِجِد، إيِنّ أ

ْهِِل 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. رََجْعت  إََِل أ قَْد ََجََع اهلل  لَك »: َفَقاَل رَس 

ذه سِلم «َذلَِك ُك   رواه م 

৩/১০৬২। উবাই ইবলন কা‘ব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, এক আনসািী রিে। মসরজদ নথলক তাি চাইলত 
দূলি নকালনা বযরি থাকত বলে আমাি জানা ননই। তবুও নস 
নকালনা নামায (মসরজলদ জামাতসহ) আদায় কিলত ত্রুরি কিত 
না। একদা তালক বো হে, ‘যরদ একিা র্াধ্া খরিদ কিলত এবং 
িালতি অিকালি ও উত্তপ্ত িাস্তায় তাি উপি আলিাহর্ কিলত, 
(তাহলে িাে হত)।’ নস বেে, ‘আমাি বাসস্থান মসরজলদি পালশ 
হলেও তা আমালক আনে রদলত পািত না। কাির্ আমাি 
মনস্কামনা এই নয, মসরজলদ যাবাি ও রনজ বারড় রফিাি সময় 
কৃত প্ররতরি পদলেপ নযন রেরপবদ্ধ হয়।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম (তাি এলহন পুর্যাগ্রহ নদলখ) বেলেন, 
“রনরশ্চতরূলপ আল্লাহ নতামাি (িালর্য) তা সমস্তই জুরিলয়লিন।” 
(মুসরেম)65   

َخلَِت ابِلَقاع  َحوَل الَمْسِجِد، : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه، قَاَل  4/1163
ْن يَّنْتَِقل وا ق ْرَب الَمْسِجِد، َفبَلََغ ذَ 

َ
َراَد َبن و َسِلَمَة أ

َ
لَِك انَليِِبَ صىل اهلل عليه فَأ

مْ  ْن تَنَْتِقل وا ق ْرَب الَمّْسِجِد ؟»: وسلم، َفَقاَل لَه 
َ
وَن أ م ت ِريد  نذك 

َ
: قَال وا «بَلََغِِن أ

وَل اهلِل، قَْد أرَْدنَا َذلَِك  ْم، » :َفَقاَل . َنَعم، يَا رَس  ك  م ت ْكَتْب آثار  بَِِن َسلَِمَة ِديَاَرك 
ْم ت ْكَتْب  مْ  ِديَاَرك  ك  َنا حَتََونْلَا : َفَقال وا «،آثار  نَا ك 

َ
نَا أ ُ رواه مسلم، وروى . َما يَُس 

 .ابلخاري معناه من رواية أنس 

৪/১০৬৩। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
মসরজলদ নববীি আলশ-পালশ রকিু জায়র্া খারে হে। (এ নদলখ) 
সালেমা নর্াত্র মসরজলদ (নববী)এি রনকি স্থানান্তরিত হবাি ইো 
প্রকাশ কিে। এ খবি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জানলত 
পািলে রতরন তালদিলক বেলেন, “আরম জানলত নপলিরি নয, 
নতামিা মসরজলদি কালি চলে আসলত চাঁে!” তািা বেে, ‘জী হযাঁ, 
নহ আল্লাহি িসূে! আমিা এ ইো কলিরি।’ রতরন বেলেন, “নহ 
সালেমা নর্াত্র! নতামিা রনলজলদি (বতণমান) বারড়লতই থাক। 

                                                           
65 মুসরেম ৬৬৩, আবূ দাউদ ৫৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৩, আহমাদ ২০৭০৯, 

দালিমী ১২৮৪ 
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নতামালদি (মসরজলদি পলথ) পদলেপসমূলহি রচহ্নগুরে রেরপবদ্ধ 
কিা হলব। নতামিা রনলজলদি (বতণমান) বারড়লতই থাক। নতামালদি 
(মসরজলদি পলথ) পদলেপসমূলহি রচহ্নগুরে রেরপবদ্ধ কিা হলব।” 
তািা বেে, ‘(মসরজলদি রনকি) স্থানান্তরিত হওয়া আমালদিলক 
আনে নদলব না।’ (মুসরেম, ইমাম বুখািী ও আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত এ 
মলমণ হারদস বর্ণনা কলিলিন।) 66   

وََس ريض اهلل عنه، قَاَل  5/1164 يِب م 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْم إََلَْها »: عليه وسلم ه  ْبَعد 
َ
الةِ أ ْجراً ِِف الصذ

َ
ْعَظَم اّنلذاِس أ

َ
َمْمىًش، إِنذ أ

ِي  ْجراً ِمَن اَّلذ
َ
عَظم  أ

َ
الَةَ َحَّتذ ي َصلَِّيَها َمَع اإلَماِم أ ِي يَنَْتِظر  الصذ ْم، َواَّلذ ه  ْبَعد 

َ
فَأ

 متفٌق َعلَيْهِ  .«ي َصلِّيَها ث مذ َينَام  

৫/১০৬৪। আবূ মুসা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “(মসরজলদ 
জামাতসহ) নামায পড়াি নেলত্র, নসই বযরি সবণারধ্ক নবশী ননকী 
পায়, নয বযরি সব চাইলত দূি-দূিান্ত নথলক আলস। আি নয বযরি 
(জামালতি সালথ) নামালযি অলপো না কলিই একা নামায পলড় 
শুলয় যায়, তাি চাইলত নসই নবশী ননকী পায়, নয নামালযি জনয 
প্রতীো কলি ও ইমালমি সালথ জামাত সহকালি নামায আদায় 

                                                           
66 সহীহুে বুখািী ৬৫৫,৬৫৬,১৮৮৭, মুসরেম ৬৬৫, ইবনু মাজাহ ৭৮৪, 

আহমাদ ১১৬২২,১২৪৬৫, ১৩৩৫৯ 
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কলি।” (বুখািী, মুসরেম) 67  

ّ صىل اهلل عليه وسلم 6/1165 يِِبِ
 ،َوَعْن ب َريَدة  ريض اهلل عنه، َعِن انلَ

ائَِي ِِف الُظلَِم إََِل الَمَّساِجِد بِاّنلُورِ اّتلذاِمّ يَْوَم الِقَياَمةِ » :قَاَل  وا الَمّشذ رواه  .«بَِْشّ 
ِمِذُي  أب و  َداو َد َوالرِتّ

৬/১০৬৫। বুিাইদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “িারত্রি 
অিকালি মসরজলদ যাতায়াতকািী নোকালদিলক রকয়ামলতি রদলন 
পরিপূর্ণ নজযারতি শুি সংবাদ জারনলয় দাও।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী) 
68  

َريَرَة ريض اهلل عنهوَ  7/1166 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ َن رَس 

َ
أ

رََجاِت؟» :قَاَل وسلم،  و اهلل  بِِه اْلََطايَا، َويَْرَفع  بِِه اّدلذ ْم لََعَ َما َيْمح  لُك  د 
َ
الَ أ

َ
  «أ

وَل اهلِل ؟ قَاَل : قَال وا وءِ لََعَ الَمََكرِهِ، » :بىََل يَا رَس  ة  اْل َطا إََل إِْسَباغ  الو ض  َوَكْْثَ
َباط   م  الِرّ ، فَذلِك  َباط  م  الِرّ الَةِ، فََذلِك  ِ َبْعَد الصذ الَة  .«الَمَّساِجِد، َوانْتَِظار  الصذ

 رواه مسِلم

৭/১০৬৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (একদা সমলবত 

                                                           
67 সহীহুে বুখািী ৬৫১, মুসরেম ৬৬২ 
68 আবূ দাউদ ৫৬১, রতিরমযী ২২৩ 
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সহচিলদি উলদ্দলশয) বেলেন, “নতামালদিলক এমন একরি কাজ 
বলে নদব না রক, যাি িািা আল্লাহ নর্ানাহসমূহলক নমাচন কলি 
নদলবন এবং (জান্নালত) তাি িািা মযণাদা বৃরদ্ধ কিলবন?” তাঁিা 
বেলেন, ‘অবশযই, নহ আল্লাহ িসূে!’ রতরন বেলেন, “(তা হলে) 
কষ্টকি অবস্থায় পরি পূর্ণরূলপ ওযু কিা, অরধ্ক মাত্রায় মসরজলদ 
র্মন কিা এবং এক অলিি নামায আদায় কলি পিবতণী অলিি 
নামালযি জনয প্রতীো কিা। আি এ হে প্ররতিো বারহনীি মত 
কাজ। এ হে প্ররতিো বারহনীি মত কাজ।” (মুসরেম) 69  

ّ صىل اهلل  9/1167 يِبْ َسِعيٍْد اخل درِِيّ ريض اهلل عنه  َعِن انَليِِبِ
َ
َوَعْن أ

ْيَمانِ إِذا »: سلم قَاَل عليه و ْوا ََل  بِاإْلِ َل َيْعَتاد  الَمَّساِجَد فَاْشِهد  ْيت م  الرذج 
َ
قال  «َرأ

ر  َمَساِجَد اهلِل َمْن آَمن بِاهلِل وايْلَوِم اآلِخِر }  :اَّلَل عَز وجَل  .  اآلية { إَِنَما َيْعم 
 . حسن حديث: وقال الرتمذي رواه

৮/১০৬৭। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: নকালনা বযরিলক 
নতামিা যখন মসরজলদ যাওয়া আসায় অিযস্ত নদখলত পাও তখন 
তাি ঈমানদািীি সােী দাও। কাির্ মহান ও পিাক্রমশােী 
আল্লাহ তা‘আো বলেন: “আল্লাহি মসরজদসমূহ আবাদ কলি 
                                                           
69 মুসরেম ২৫১, রতিরমযী ৫১, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ 

৭১৬৮,৭৬৭২,৭৯৩৫,৭৯৬১,৯৩৬১, মুওয়াত্তা মারেক ৩৮৬ 
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নকবে তািাই যািা আল্লাহি উপি এবং নশর্ রদবলসি 
(পিকালেি) উপি রবশ্বাস স্থাপন কলিলি...।” (সূিা আত্-
তাওবাহ্ঃ ১৮)  (রতিরমযী এরিলক হাসান বলেলিন)70 

  

اَلةِ  -011  بَاب  فَْضِل اِنْتَِظارِ الصذ

পরিলেদ - ১৯০: নামালযি প্রতীো কিাি ফযীেত 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1169 يِب ه 
َ
َن رَس  : َوَعْن أ

َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه أ

ْن »  :وسلم، قَاَل 
َ
ه  أ ، الَ يَمَنع  ه  الَة  ََتْبِّس  ْم ِِف َصالٍَة َما َداَمِت الصذ ك  الَ يََزال  أَحد 

الة   ْهلِِه إاِلذ الصذ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«يَنَقلَِب إََِل أ

                                                           
70 আরম (আেবানী) বেরিঃ রতরন এরূপই বলেলিন। রকন্তু এি সনদরি দুবণে 

নযমনরি আরম “আেরমশকাত” গ্রলন্থ (নং ৭২৩) বর্ণনা কলিরি। তলব এি 
িাবাথণ সহীহ্। এি সনলদ দািণাজ ইবনু আরবস সাম্হহ্ নামক এক বর্ণনাকািী 
িলয়লিন। তাি সম্পলকণ হারফয ইবনু হাজাি “আত্তাক্বিীব” গ্রলন্থ বলেনঃ 
রতরন তাি হাদীলসি বযাপালি সতযবাদী, তলব আবুে হাইশাম হলত তাি 
বর্ণনা কিাি নেলত্র দুবণেতা িলয়লি। এ কািলর্ই হারফয যাহাবী ইমাম 
হারকলমি সমালোচনা কলি বলেলিনঃ দািণাজ বহু মুনকালিি অরধ্কািী।  
রতিরমযী ৩০৯৩ 



 

65 

১/১০৬৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নামালযি 
প্রতীো যতের্ (কাউলক) আবদ্ধ িালখ, ততের্ নস আসলে 
নামালযি মলধ্যই থালক; যখন নামায িাড়া অনয নকালনা রকিু 
(তালক) তাি স্বীয় পরিবালিি কালি রফলি নযলত বাধ্া না নদয়।” 
(অথণাৎ নামালযি উলদ্দলশয যতের্ বলস থালক, পুর্য-প্রারপ্তি রদক 
রদলয় নস পলিােিালব নামালযই প্রবৃত্ত থালক।) (বুখািী ও মুসরেম) 71  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : ريض اهلل عنهَوَعنْه  2/1169 َن رَس 
َ
: أ

ِْدْث، » ِْي َصّلذ فِيِه، َما لَْم حي  َصالذه  اَّلذ ْم َما َداَم ِِف م  َحِدك 
َ
اَلَْمالئَِكة  ت َصِِلّ لََعَ أ

ول  تَ   رواه ابل َخارُِي  .«امهلَل اْغِفْر ََل ،  امهلَل ارَْْحْه  :  ق 

২/১০৬৯। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“নফলিশতাবর্ণ নতামালদি প্রলতযলকি জনয নদা‘আ কলি থালকন, 
যতের্ নস নসই স্থালন অবস্থান কলি, নযখালন নস নামায পলড়লি; 

                                                           
71 সহীহুে বুখািী ৬৫৯, ১৭৬, ৪৪৫, ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৩২২৯, 

৪৭১৭, মুসরেম ৬৪৯, রতিরমযী ২১৫, ২১৬, নাসায়ী ৭৩৩,৭৩৮, আবূ দাউদ 
৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৫৫৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৭, আহমাদ ৭১৪৫, ৭৩৬৭, 
৭৩৮২, ৭৪৯৮, ৭৫৩০, ৭৫৫৭, ৭৫৫৯, ৭৮৩২, মুওয়াত্তা মারেক ২৯১, 
৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, দালিমী ১২৭৬ 
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যতের্ পযণন্ত না তাি ওযু নষ্ট হলয়লি; বলেন, ‘নহ আল্লাহ! ওলক 
েমা কলি দাও। নহ আল্লাহ! ওি প্ররত সদয় হও।” (বুখািী) 72  

نٍَس ريض اهلل عنه 3/1171
َ
َخَر : َوَعْن أ

َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  أ َن رَس 

َ
أ

ْقبََل َعلَيْنَا بِوَْجِهِه بَْعَدَما َصىَل، َفَقاَل يَلْلًَة َصالََة الِعَشاِء إََِل شَ 
َ
َصّلذ » :ّْطِر اللَيِْل ث َم أ

ْنذ  اْنتََظْرت م وَها وا، َولَْم تَزَال وا ِِف َصالَةٍ م   رواه ابل َخارُِي  .«اّنلذاس  َوَرقَد 

৩/১০৭০। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, এক িালত্র িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এশাি 
নামায অলধ্ণক িাত পযণন্ত রপরিলয় রদলেন। অতঃপি নামায পড়াি 
পি আমালদি রদলক মুখ কলি বেলেন, “নোলকিা নামায পলড় 
ঘুরমলয় পলড়লি। আি নতামিা নামালযই রিলে; যখন নথলক তাি 
অলপোয় রিলে।” (বুখািী) 73 
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ََماعَ  بَاب  فَْضِل َصاَلةِ  -010
ْ
 ةِ اجل

পরিলেদ - ১৯১: জামাত সহকালি নামালযি ফযীেত 

َما 1/1171 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

يَن َدرََجةً »: وسلم،  قَاَل  ِ الَْفِذّ بَِّسْبٍع َوِعْْشِ ْفَضل  ِمْن َصالَة
َ
ََماَعِة أ

ْ
 .«َصاَلة  اجل

 متفٌق َعلَيْهِ 

১/১০৭১। ইবলন উমাি (িারদয়াল্লাহু আনহুমা) নথলক বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, “একাকীি 
নামায অলপো জামালতি নামায সাতাশ গুর্ উত্তম।” (বুখািী-
মুসরেম) 74  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  2/1172 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

وقِِه َصال»عليه وسلم  ِل ِِف ََجَاَعٍة ت َضعذف  لََعَ َصالتِِه ِِف بَيْتِه َويِف س  ة  الرذج 
وَء، ث مذ َخَرَج إََِل  ْحَّسَن الو ض 

َ
أ فَأ نذه  إَِذا تََوضذ

َ
يَن ِضْعَفاً، َوَذلَِك أ ََخّْساً َوِعْْشِ

فِ  الة ، لَْم ََيّْط  َخْطَوةً إاِلذ ر  ه  إاِلذ الصذ رِج  َعْت ََل  بَِها َدرََجٌة، الَمّْسِجِد، الَ َي 
ْت َعنه  بَِها َخِطيَئٌة، فَإَِذا َصّلذ لَْم تََزِل الَمالئَِكة  ت َصِِلّ َعلَْيِه َما َداَم ِِف  طذ وَح 

ول   ِْدْث، َتق  َصالذه ، َما لَْم حي  ، َوالَ يََزال  ِِف َصالٍَة :  م  امهلَل َصِلّ َعلَيِه،  امهلَل ارَْْحْه 
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الَةَ َما اْنَتَظَر ال  متفٌق َعلَيِه، وهذا لفظ ابلخاري. «صذ

২/১০৭২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “জামালতি সালথ 
কালিা নামায পড়া, তাি ঘলি ও বাজালি একা নামায পড়াি চাইলত 
২৫ গুর্ নবরশ নেষ্ঠ। তা এই জনয নয, যখন নকালনা বযরি ওযু কলি 
এবং উত্তমরূলপ ওযু সম্পাদন কলি। অতঃপি মসরজদ অরিমুলখ 
যাত্রা কলি। আি একমাত্র নামাযই তালক (ঘি নথলক) নবি কলি 
(অনয নকান উলদ্দশয থালক না), তখন তাি (পলথ চোি সময়) 
প্ররতরি পদলেলপি রবরনমলয় একরি মযণাদা বৃরদ্ধ কিা হয় এবং 
একরি নর্ানাহ মাফ কিা হয়। তািপি নস নামাযালন্ত নামায পড়াি 
জায়র্ায় যতের্ ওযু সহকালি অবস্থান কলি, নফলিশতাবর্ণ তাি 
জনয নদা‘আ কলিন; তাঁিা বলেন, ‘নহ আল্লাহ! ওি প্ররত অনুগ্রহ 
কি। নহ আল্লাহ! তুরম ওলক িহম কি।’ আি নস বযরি ততের্ 
নামালযি মলধ্যই থালক, যতের্ নস নামালযি প্রতীো কলি।”(বুখািী 
ও মুসরেম, এ শব্দগুরে বুখািীি)75  
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ْعََم، َفَقاَل : َوَعنْه، قَاَل  3/1173
َ
ٌل أ ََت انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم  رَج 

َ
: أ

وَل اهلِل  َل رَس 
َ
يِن إََِل الَْمْسِجِد، فََسأ ود  وَل اهلِل، لَيَس يِل قَائٌِد َيق  صىل اهلل يَا رَس 

َص ََل  َفي َصِِلّ  عليه وسلم ْن ي رَِخّ
َ
: ِِف بَيِْتِه، فَرََخَص ََل ، فَلََما َوََّل َدََعه ، َفَقاَل ََل  أ

« ِ الَة ِجّْب »: قَاَل . َنَعْم : قَاَل   «؟ َهْل تَّْسَمع  اّنلَِّداَء بِالصذ
َ
سِلم .«فَأ  رواه م 

৩/১০৭৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, একরি 
অি নোক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস 
রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমাি নকান পরিচােক ননই, 
নয আমালক মসরজদ পযণন্ত রনলয় যালব।’ সুতিাং নস রনজ বারড়লত 
নামায পড়াি জনয আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি রনকি অনুমরত চাইে। রতরন তালক অনুমরত রদলেন। রকন্তু 
যখন নস রপঠ ঘুরিলয় িওনা রদে, তখন রতরন তালক নডলক 
বেলেন, “তুরম রক আহ্বান (আযান) শুনলত পাও?” নস বেে, ‘জী 
হযাঁ।’ রতরন বেলেন, “তাহলে তুরম সাড়া দাও।” (অথণাৎ 
মসরজলদই এলস নামায পড়।) (মুসরেম) 76  

ِمّ  -َعْمِرو بِن قَيٍس : َوِقيَل  -َوَعْن َعبِد اهلل 4/1174
 
وِف بِابِْن أ الَمعر 

 ْ ؤَِذِّن َمْكت وٍم ال نَه قَاَل  ريض اهلل عنهم 
َ
وَل اهلِل، إَِن الَمدينََة َكِثْية  الَهَواِمّ : أ يَا رَس 
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بَاِع  ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. َوالِسّ الةِ يََحذ »: َفَقاَل رَس  تَّْسَمع  يََحذ لََعَ الصذ
 َرَواه  أب و َداو َد بإسناد حسن  «لََعَ الَفالِح، فََحيذهالً 

৪/১০৭৪। আবু্দল্লাহ (মতান্তলি) আমি ইবলন ক্বায়স ওিলফ 
ইবলন উলম্ম মাকতূম মুয়ারজ্জন িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
একদা রতরন বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! মরদনায় সিীসৃপ (সাপ, 
রবেু ইতযারদ রবর্াি জন্তু) ও রহংস্র পশু অলনক আলি। (তাই 
আমালক রনজ বারড়লতই নামায পড়াি অনুমরত রদন)।’ আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রজজ্ঞাসা কিলেন, “তুরম রক 
‘হাইয়যা আোস স্বাোহ ও হাইয়যা আোে ফাোহ’ (আযান) শুনলত 
পাও? (যরদ শুনলত পাও), তাহলে মসরজলদ এলসা।” (আবূ দাউদ 
হাসান সূলত্র)77      

َريَرَة ريض اهلل عنه 5/1175 يِب ه 
َ
وَل : َوَعْن أ َن رَس 

َ
اهلِل صىل اهلل عليه  أ

َر »: وسلم قَاَل  َر ِِبََطٍب َفي ْحَتَطَب، ث مذ آم  ْن آم 
َ
ِي َنْفِِس بَِيِدهِ، لََقْد َهَمْمت  أ َواَّلذ

َّق  َحِرّ
 
َخالَِف إََِل رَِجاٍل فَأ

 
مذ اّنلذاَس، ث مذ أ الً َفَيؤ  َر رَج  ِ َفي ؤذذَن لَهاَ، ث مذ آم  الَة بِالصذ

 متفٌق َعلَيهِ   .«همْ َعلَْيِهْم ب ي وتَ 

৫/১০৭৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নসই মহান 
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সত্তাি শপথ! যাি হালত আমাি জীবন আলি। আমাি ইো হলে 
নয, জ্বাোনী কাঠ জমা কিাি আলদশ রদই। তািপি নামালযি জনয 
আযান নদওয়াি আলদশ রদই। তািপি নকান নোকলক নোকলদি 
ইমামরত কিলত আলদশ রদই। তািপি আরম স্বয়ং নসই সব 
(পুরুর্) নোকলদি কালি যাই (যািা মসরজলদ নামায পড়লত 
আলসরন) এবং তালদিলকসহ তালদি ঘি-বারড়লত আগুন ধ্রিলয় 
রদই।” (বুখািী ও মুসরেম)78  

(এ িািা প্রমার্ হয় নয, নামায জামাতসহ পড়া ওয়ারজব; যরদ নকান শিয়ী 
ওজি না থালক।) 

ْن يَلََْق اهلَل َتَعاََل : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه قَاَل  6/1176
َ
ه  أ َمْن رََسَ

َع  نَاَدى بِِهَن، فَإَِن اهلَل رَشَ الَِء الَصلََواِت َحيْث  ي  ْسِلماً، فَلْي َحافِْظ لََعَ َهؤ  َغداً م 
ْم  دَ  صىل اهلل عليه وسلمنِلَِبِيّك  ََنَ اله  َدى، َولَْو س  ََنِ اله  َن ِمْن س  ى، َوإَنه 

َنَة  ْكت ْم س  تََخِلّف  ِِف بَيْتِِه لرََتَ ْم َكَما ي َصِِلّ َهَذا الم  ْم َصلَيْت ْم ِِف ب ي وتِك  أنَك 
م لََضلَلْت ْم، َولََقْد َرأيْت نَا َوَما َيتََخلَف  َعنْهَ  َنة نَِبِيّك  ْم، َولَْو تََرْكت ْم س  ا إاَِل نَِبِيّك 

لنَْيِ َحََّت  َهاَدى َبنْيَ الَرج  ل  ي ؤََت بِه، ي  نَافٌِق َمْعل وم  انِلَّفاِق، َولََقْد ََكَن الَرج  م 
َقاَم ِِف الَصِفّ  سِلم. ي   َرَواه  م 
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وَل اهلِل : ويف رواية ََل  قَاَل  َدى  صىل اهلل عليه وسلمإِّن رَس  ََنَ اله  َعلََمنَا س 
ي ي ؤََذن  ِفيِه ؛ َوإَِن ِمْن س   َدى الَصاَلَة ِف الَمْسِجِد اََّلِ  .ََنِ اله 

৬/১০৭৬। আবু্দল্লাহ ইবলন মাস‘ঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, “যালক এ কথা আনে নদয় নয, নস কাে 
রকয়ামলতি রদন আল্লাহি সলে মুসরেম হলয় সাোৎ কিলব, তাি 
উরচত, নস নযন এই নামাযসমূহ আদালয়ি প্ররত যে িালখ, নযখালন 
তাি জনয আযান নদওয়া হয় (অথণাৎ মসরজলদ); নকননা, মহান 
আল্লাহ নতামালদি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনরমলত্ত 
রহদালয়লতি পন্থা রনধ্ণাির্ কলিলিন। আি রনশ্চয় এই নামাযসমূহ 
রহদালয়লতি অনযতম পন্থা ও উপায়। যরদ নতামিা (ফিয) নামায 
রনলজলদি ঘলিই পড়, নযমন এই রপরিলয় থাকা নোক রনজ ঘলি 
নামায পলড়, তাহলে নতামিা নতামালদি নবীি তিীকা পরিহাি 
কিলব। আি (মলন নিলখা,) যরদ নতামিা নতামালদি নবীি তিীকা 
পরিহাি কি, তাহলে রনঃসলেলহ নতামিা পথহািা হলয় যালব। 
আরম আমালদি নোকলদি এই পরিরস্থরত নদলখরি নয, নামায 
(জামাতসহ পড়া) নথলক নকবে নসই মুনারফক (কপি মুসরেম) 
রপরিলয় থালক, নয প্রকাশয মুনারফক। আি (নদলখরি নয, পীরড়ত) 
বযরিলক দু’জলনি উপি িি রদলয় রনলয় এলস (নামালযি) সারিলত 
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দাঁড় কিালনা হলতা।’ (মুসরেম) 79  

মুসরেলমি অনয বর্ণনায় আলি, ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু 
আনহু বলেন, ‘আমালদিলক আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রহদালয়লতি (সৎপথ প্রারপ্তি) পন্থা বলে রদলয়লিন। আি 
রহদালয়লতি অনযতম পন্থা, নসই মসরজলদ নামায পড়া, নযখালন 
আযান নদওয়া হয়।’ 

يِب ادَلرَداِء ريض اهلل عنه قَاَل  7/1177
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َسِمعت  رَس 

ْول   الَة  إالذ » :عليه وسلم  َيق  َقام  فِيِهم  الصذ َما ِمْن ثاَلثٍَة ِِف قَْريٍة، َوالَ بَْدٍو، الَ ت 
ْيَطان   ئْب  ِمَن . قَِد اْسَتْحوََذ َعلَْيِهم الّشذ ل  اَِّلّ ك 

ْ
َما يَأ ْم بِاجَلَماَعِة، فَإِنذ َفَعلَْيك 

  َرَواه  أب و َداو َد بإسناد حسن .«الَغَنِم الَقاِصَية
৭/১০৭৭। আবূ দিদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, “নয নকান গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে রতনজন নোক বাস 
কিলে এবং নসখালন (জামালত) নামায কালয়ম না কিা হলে 
শয়তান তালদি উপি প্রিুত্ব রবস্তাি কলি নফলে। সুতিাং নতামিা 
জামাতবদ্ধ হও; নকননা িার্ পালেি মধ্য হলত ননকলড় নসই 
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িার্েরিলক ধ্লি খায়, নয (পাে নথলক) দূলি দূলি থালক।” (আবূ 
দাউদ-হাসান সূলত্র)80  

ََماَعِة ِِف الُصْبِح َوالِْعَّشاءِ  -011
ْ
ْورِ اجل ض  َِثّ لََعى ح   بَاب  احلْ

পরিলেদ - ১৯২: ফজি ও এশাি জামালত হারযি হলত 
উৎসাহদান 

ثَماَن بِن َعَفاَن ريض اهلل عنه قَاَل  1/1179 وَل اهلِل : َعن ع  َسِمعت  رَس 
ْول   َمْن َصّلذ الِعَّشاَء ِِف ََجَاَعٍة، فََكأنذَما قَاَم نِْصَف »: صىل اهلل عليه وسلم َيق 

ذه    سِلمرواه م   «اللذْيِل، َوَمْن َصّلذ الُصْبَح ِِف ََجَاَعٍة، فََكأنذَما َصّلذ اللذْيَل ُك 

ثَماَن بِن َعَفاَن ريض اهلل عنه قَاَل  ول  : ويف رواية الرتمذي َعْن ع  قَاَل رَس 
َمْن َشِهَد الِعَّشاَء ِِف ََجَاَعٍة ََكَن ََل  قِيَام  نِْصِف » :اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

قَاَل   .«لَةٍ ََللٍَة، َوَمْن َصّلذ الِعَّشاَء وَالَفْجَر ِِف ََجَاَعٍة، ََكَن ََل  َكِقَياِم ََلْ 
 حديث حسن صحيح : الرتمذي

১/১০৭৮। উসমান ইবলন আফ ফান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি, “নয বযরি জামালতি সালথ এশাি 
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নামায আদায় কিে, নস নযন অলধ্ণক িাত পযণন্ত রকয়াম (ইবাদত) 
কিে। আি নয ফজলিি নামায জামাতসহ আদায় কিে, নস নযন 
সািা িাত নামায পড়ে।” (মুসরেম) 81  

রতিরমযীি বর্ণনায় উসমান ইবলন আফফান িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি এশাি নামালযি জামালত হারযি 
হলব, তাি জনয অধ্ণ-িাত পযণন্ত রকয়াম কিাি ননকী হলব। আি 
নয এশা সহ ফজলিি নামায জামালত পড়লব, তাি জনয সািা িাত 
বযাপী রকয়াম কিাি সমান ননকী হলব।” (রতিরমযী, হাসান) 

َريَرَة ريض اهلل عنه 2/1179 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ونَ »: وسلم قَاَل  َما َولَْو َحْبواً  َولَْو َيْعلَم  تَْوه 
َ
متفٌق   .«َما ِِف الَعَتَمِة َوالُصْبِح أل

 .وقد سبق بِّطوَِلِ . َعلَيِه 

২/১০৭৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যরদ নোলক 
এশা ও ফজলিি নামালযি ফযীেত জানলত পািত, তাহলে 
তালদিলক হামাগুরড় বা পািা নিঁচলড় আসলত হলেও তািা অবশযই 
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ঐ নামাযিলয় আসত।” (বুখািী ও মুসরেম) 82এরি সরবস্তাি ১০৪০ 
নম্বলি র্ত হলয়লি। 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه، قَاَل  3/1191 لَيَْس َصالٌَة »:  قَاَل رَس 
َنافِِقَي ِمْن َصالَةِ الَفْجرِ  ْثَقَل لََعَ الم 

َ
َما  أ تَْوه 

َ
وَن َما فِيِهَما أل َوالِعَّشاءِ، َولَْو َيْعلَم 

 متفٌق َعلَيهِ  .«َولَْو َحْبواً 

৩/১০৮০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“মুনারফক (কপি)নদি উপি ফজি ও এশাি নামায অলপো 
অরধ্ক িািী নামায আি ননই। যরদ তািা এি ফযীেত ও গুরুত্ব 
জানত, তাহলে হামাগুরড় রদলয় বা পািাি িলি অবশযই (মসরজলদ) 
উপরস্থত হত।” (বুখািী ও মুসরেম) 83  
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لََواِت الَْمْكت ْوَباِت  -011 َحاَفَظِة لََعَ الصذ ْمِر بِالْم 
َ
 بَاب  اأْل

ِديِْد  كِْيِد َوالْوَِعْيِد الّشذ
َ
 ِِفْ تَْركِِهنذ َواّنلذْْهِ اأْل

পরিলেদ - ১৯৩: ফিয নামাযসমূলহি প্ররত যেবান 
হওয়াি রনলদণশ এবং তা তযার্ কিা সম্বলি কলঠাি 

রনলর্ধ্ ও চিম হুমরক 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

وا  ح    ﴿  و   ٱ َع    فُِظ َّصل  و  ٱو   تِ ل َّصل  ِ ل ى  وُس  ل  ٱ ة  ( 239: ابلقرة) ﴾ ٢٣٨ ط 

অথণাৎ নতামিা নামাযসমূলহি প্ররত যেবান হও; রবলশর্ কলি 
মধ্যবতণী (আসলিি) নামালযি প্ররত। (সূিা বাকািাহ ২৩৮ আয়াত) 

ُوا   ف إِن ﴿ وا   ت اب ق اُم
 

أ و  ٱ و  َّصل  ات ُوا   ة  ل ء  و  ٱ و  وا   ة  لَّزك  ُل م ۡ  ف خ  بِيل ُه  [  5: اّتلوبة] ﴾ س 

অথণাৎ যরদ তািা তওবা কলি, যথাযথ নামায পলড় ও যাকাত 
প্রদান কলি, তাহলে তালদি পথ নিলড় দাও। (সূিা তাওবাহ ৫ 
আয়াত) 

ُي : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه قَاَل  1/1191
َ
وَل اهلِل أ لت  رَس 

َ
َسأ

؟ قَاَل  فَْضل 
َ
ْعَماِل أ

َ
الَة  لََعَ َوْقتَِها»: األ ٌي؟ قَاَل : ق لْت   «الصذ

َ
يْنِ » :ث َم أ  «بُِر الَواّدِلَ
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 «» متفٌق َعلَيهِ  .«د  ِِف َسبِيِل اهللِ اجِلَها»: ث َم أٌي؟ قَاَل : ق لْت  

১/১০৮১। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক রজজ্ঞাসা কিোম, ‘সলবণাত্তম আমে রক?’ রতরন 
বেলেন, “যথা সমলয় নামায আদায় কিা।” আরম বেোম, 
‘তািপি রক?’ রতরন বেলেন, “মা-বালপি সালথ সিযবহাি কিা।” 
আরম বেোম, ‘তািপি রক?’ রতরন বেলেন, “আল্লাহি পলথ রজহাদ 
কিা।” (বুখািী ও মুসরেম) 84  

َما، قَاَل  2/1192 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن ع  قَاَل رَس 
داً : ب ِِنَ اإِلْسالَم  لََعَ ََخٍْس »: عليه وسلم َمذ نذ ُم 

َ
، وَأ َ إالذ اهلل  ْن الَ إَِلى

َ
َشَهاَدةِ أ

ََكةِ، وََحِجّ اْلَْيِت، َوَصْوِم َرَمَضانَ  الَةِ، َوإِيتَاءِ الزذ ول  اهللِ، َوإِقَاِم الصذ تفٌق م .«َرس 
 َعلَيهِ 

২/১০৮২। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“ইসোলমি রিরত্ত পাচঁরি রজরনলসি উপি প্ররতরষ্ঠত। (১) এই কথাি 

                                                           
84 সহীহুে বুখািী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, মুসরেম ৮৫, রতিরমযী ১৭৩, 

১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, ৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, ৪১৭৫, 
৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১, দালিমী ১২২৫ 
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সােয নদওয়া নয, আল্লাহ িাড়া নকান সতয উপাসয ননই এবং মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহি নপ্ররিত মহাপুরুর্। (২) 
নামায প্ররতষ্ঠা কিা। (৩) যাকাত প্রদান কিা। (৪) কা‘বা রৃ্লহি হজ্জ 
কিা। (৫) িমযান মালস নিাযা পােন কিা।” (বুখািী ও মুসরেম)85  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه، قَاَل  3/1193 ْن »: قَاَل رَس 
َ
ِمْرت  أ

 
أ

ول   داً َرس  َمذ نذ ُم 
َ
، وَأ َ إالذ اهلل  ْن الَ إَِلى

َ
وا أ قَاتَِل اّنلذاَس َحَّتذ يَّْشَهد 

 
وا  أ اهللِ، َوي ِقيم 

ْم، إالذ ِِبَِقّ  ْمَوالَه 
َ
ْم وَأ وا ِمِِنّ ِدَماَءه  ََكةَ، فَإَِذا َفَعل وا َذلَِك، َعَصم  الَةَ، َوي ْؤت وا الزذ الصذ

ْم لََعَ اهللِ   متفٌق َعلَيهِ . «اإِلْسالَِم، وَِحَّساب ه 

৩/১০৮৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলতই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নোকলদি রবরুলদ্ধ আমালক ততের্ পযণন্ত (সশস্ত্র) সংগ্রাম 
চাোবাি আলদশ নদওয়া হলয়লি, যতের্ না তািা এই সােয নদলব 
নয, ‘আল্লাহ িাড়া অনয নকালনা সতয উপাসয ননই এবং মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহি নপ্ররিত মহাপুরুর্’ এবং 
নামায প্ররতষ্ঠা কিলব ও যাকাত আদায় কিলব। সুতিাং যখনই 
তািা নসসব বাস্তবায়ন কিলব, তখনই তািা ইসোমী হক 
বযরতলিলক রনলজলদি জান-মাে আমাি রনকি হলত বাঁরচলয় রনলব। 

                                                           
85 সহীহুে বুখািী ৮, মুসরেম ১৬, রতিরমযী ২৬০৯ 
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আি তালদি (আিযন্তিীর্ রবর্লয়ি) রহসাব আল্লাহি দারয়লত্ব 
থাকলব।” (বুখািী ও মুসরেম)86   

َعاٍذ ريض اهلل عنه 4/1194 ول  اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل  ،َوَعْن  م  َبَعثَِِن رَس 
ْم إََِل َشَهاَدةِ »: وسلم إََِل ايلََمِن، َفَقاَل  ه  ْهِل الِكَتاِب، فَاْدع 

َ
ِِت قَْوماً ِمْن أ

ْ
إنذَك تَأ

َط 
َ
ْم أ ول  اهللِ، فَإْن ه  ، وَأِِنّ َرس  َ إاِلذ اهلل  ْن الَ إَِلى

َ
نذ اهلَل أ

َ
ْم أ ْعلِْمه 

َ
وا َِّللَِك، فَأ اع 

لَِك،  وا َِّلَ َطاع 
َ
ْم أ ِّ يَوٍم َوََللٍَة، فَإِْن ه 

َتَعاََل اْفََتََض َعلَْيِهْم ََخَْس صلَوَاٍت ِِف لُك 
َُد لََعَ  ْغنَِيائِِهْم َفَت 

َ
ْم أنذ اهلَل َتَعاََل اْفََتََض َعلَْيِهْم َصَدقًَة ت ؤَخذ  ِمْن أ ْعلِْمه 

َ
 فَأ

ْمَوالِهْم، َواتذِق َدْعَوةَ الَمْظل وِم، 
َ
وا َِّللَِك، فَإِيذاَك َوَكَرائَِم أ ْم أَطاع  َقَرائِِهْم، فَإِْن ه  ف 

 متفٌق َعلَيهِ  .«فَإِنذه  لَيَْس بَيَنَها َوَبْيَ اهللِ ِحَجاٌب 

৪/১০৮৪। মু‘আয ইবলন জাবাে িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক ইয়ালমন পাঠালেন ও বেলেন, “রনশ্চয় তুরম রকতাব ধ্ািী 
সম্প্রদালয়ি কালি যাত্রা কিি। সুতিাং তুরম তালদিলক এই কথাি 
প্ররত আহ্বান জানালব নয, তািা সােয নদলব, আল্লাহ বযতীত  
নকান সতয উপাসয ননই এবং আরম আল্লাহি িসূে। যরদ তািা ঐ 
প্রস্তাব গ্রহর্ কলি ননয়, তাহলে তালদিলক জারনলয় নদলব নয, 
আল্লাহ তা‘আো তালদি প্ররত রদবািালত্র পাঁচ ওয়াি নামায ফিয 

                                                           
86 সহীহুে বুখািী ২৫, মুসরেম ২২ 
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কলিলিন। যরদ তািা এ কথারিও নমলন ননয়, তাহলে তালদিলক 
অবরহত কিলব নয, মহান আল্লাহ তালদি (ধ্নীলদি) উপি যাকাত 
ফিয কলিলিন যা তালদি ধ্নী বযরিলদি রনকি নথলক গ্রহর্ কিা 
হলব এবং তালদি র্িীব মানুলর্ি মলধ্য রবতির্ কিা হলব। যরদ 
তািা এই আলদশরিও পােন কিলত সম্মত হয়, তাহলে তুরম 
(যাকাত আদালয়ি সময়) তালদি উৎকৃষ্ট মাে-ধ্ন হলত রবিত 
থাকলব এবং মজেুম (অতযাচারিত) বযরিি বদু্দআ নথলক দূলি 
থাকলব। নকননা, তাি ও  আল্লাহি মলধ্য নকালনা পদণা থালক না।” 
(বুখািী ও মুসরেম)87  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه قَاَل  5/1195 َسِمعت  رَس 
ْول   وسلم ِ »: َيق  الَة فِر، تَْرَك الصذ ِك َوالك  ْ ِل َوَبْيَ الِْشّ سِلم .«إِنذ َبْيَ الرذج   رواه م 

৫/১০৮৫। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, “মানুর্ ও কুফরিি মলধ্য (পদণা) হে, নামায তযার্ 
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কিা।” (মুসরেম)88  

ّ صىل اهلل عليه وسلم 6/1196 : قَاَل  ،َوَعْن ب َريَْدةَ ريض اهلل عنه َعِن انليَِِبِ
ِي بَيَْنَنا َوبَ » الَة ، َفَمْن تََرَكَها َفَقْد َكَفرَ اَلَعْهد  اَّلذ ْم الصذ ِمِذُي،  .«يَْنه  رواه الرِتّ

 َحِديٌث َحَسٌن صحيح : َوقَاَل 

৬/১০৮৬। বুিাইদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয চুরি আমালদি ও 
তালদি (কালফি/মুনারফকলদি) মলধ্য রবদযমান, তা হলে নামায 
(পড়া)। অতএব নয নামায তযার্ কিলব, নস রনশ্চয় কালফি হলয় 
যালব।” (রতিরমযী হাসান)89  

7/1197  ، َوَعْن شِقيق بن عبِد اهلل اّتَلابيِِعّ املَتَفِق لََعَ َجاَلّتَلِِه رَِِحه  اهلل 
األْعَماِل  اَل يََرْوَن َشيْئاً ِمنَ  صىل اهلل عليه وسلمََكَن أْصَحاب  حمََمٍد : قَاَل 

ْفٌر َغْْيَ الَصاَلِة  ه  ك  ِمِذُي ِف ِكتاِب اإليمان بإسناٍد صحيٍح . تَْرك   َرَواه  الرِتّ

৭/১০৮৭। সবণজন মানয শাক্বীক ইবলন আবু্দল্লাহ তালব‘ঈ 
(িারহমাহুল্লাহ) বলেন, ‘মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
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সহচিবৃে নামায িাড়া অনয নকালনা আমে তযার্ কিালক 
কুফিীমূেক কাজ বলে মলন কিলতন না।’ (রতিরমযী, রকতাবুে ঈমান, 
রবশুদ্ধ সানাদ)90  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  9/1199 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

َاَسب  بِِه الَعْبد  يَْوَم الِقَياَمِة ِمْن َعَملِِه َصالَ »: عليه وسلم َل َما حي  وذ
َ
، فَإْن إِنذ أ ت ه 

، فَإِِن اْنتََقَص ِمْن  ََح، َوإْن فََّسَدْت، َفَقْد َخاَب وََخِِسَ
ْ
ْن
َ
ْفلََح وَأ

َ
َصلََحْت، َفَقْد أ

ٌء، قَاَل الرذُب  ل  : َعزذ وََجلذ  -فَِريَضتِِه ََشْ وا َهْل لَِعبِدي ِمن َتَطُوٍع، َفي َكمذ ر  ا ْنظ 
ْعَماَِلِ لََعَ َهَذا ِمْنَها َما اْنتََقَص ِمَن الَفِريَضِة ؟

َ
ون  َسائِر  أ رواه  .«ث مذ تَك 

ِمِذُي، َوقَاَل   َحِديٌث َحَسٌن : الرِتّ

৮/১০৮৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “রনশ্চয় 
রকয়ামলতি রদন বাোি (হকু্বকু্বল্লাহি মলধ্য) নয কালজি রহসাব 
সবণপ্রথম ননওয়া হলব তা হলে তাি নামায। সুতিাং যরদ তা 
সরঠক হয়, তাহলে নস পরিত্রার্ পালব। আি যরদ (নামায) পণ্ড ও 
খািাপ হয়, তাহলে নস বযথণ ও েরতগ্রস্ত হলব। যরদ তাি ফিয 
(ইবাদলতি) মলধ্য রকিু কম পলড় যায়, তাহলে প্রিু বেলবন, ‘নদখ 
নতা! আমাি বাোি রকিু নফে (ইবাদত) আলি রক না, যা রদলয় 
ফিলযি ঘািরত পূির্ কলি নদওয়া হলব?’ অতঃপি তাি অবরশষ্ট 
                                                           
90 রতিরমযী ২৬২২ 
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সমস্ত আমলেি রহসাব ঐিালব রৃ্হীত হলব। (রতিরমযী হাসান)91   

لِ  -011 وذ
َ
 بَاب  فَْضِل الَصِفّ اأْل

َاِصّ  ِل، َوتَّْسِويَتَِها، َوالَتذ وذ
َ
وِف األ ْمِر بِإِْتَماِم الُصف 

َ
 فِْيَهاَواأْل

পরিলেদ - ১৯৪: প্রথম কাতালিি ফযীেত, প্রথম 
কাতািসমূহ পূির্ কিা, কাতাি নসাজা কিা এবং ঘন 

হলয় কাতাি বাধঁ্াি গুরুত্ব 

َما، قَاَل  1/1199 َرة ريَِضَ اهلل  َعنه  ول  : َعْن َجابِِر بِن َسم  َخَرَج َعلَيْنَا  رَس 
ُفو»: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َفَقاَل  اَل تَص 

َ
ُف الَمالئَِكة  ِعنَد أ َن َكَما تَص 

لنَا؟  «َربَِّها ُف الَمالئَِكة  ِعنَد َربَِّها ؟ قَاَل : َفق  وَل اهلِل، َوَكيَف تَص   :.يَا رَس 
َوَل، َوَيرَتَاُصوَن ِِف الَصِفّ »

 
وَف األ سِلم «ي ِتُموَن الُصف   رواه م 

১/১০৮৯। জালবি ইবলন সামুিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালদি রনকি এলস বেলেন, “নফলিশতামন্ডেী 
নযরূপ তালদি প্রিুি রনকি সারিবদ্ধ হন, নতামিা রক নসরূপ 

                                                           
91 আবূ দাউদ ৮৬৪, রতিরমযী ৪১৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ইবনু মাজাহ ১৪২৫, 

১৪২৬, আহমাদ ৭৮৪২, ৯২১০, ১৬৫০১, দালিমী ১৩৫৫ 
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সারিবদ্ধ হলব না।” আমিা রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
নফলিশতামন্ডেী তালদি প্রিুি রনকি রকরূপ সারিবদ্ধ হন?’ রতরন 
বেলেন, “প্রথম সারিগুলো পূর্ণ কলিন এবং সারিলত ঘন হলয় 
দাঁড়ান।” (মুসরেম)92  

َريَرَة ريض اهلل عنه 2/1191 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ِل، ث مذ لَْم ََيِد  » :وسلم قَاَل  وذ
َ
ِفّ األ وا إاِلذ أْن لَْو َيْعلَم  اّنلذاس  َما ِِف اّنلَِّداءِ َوالصذ

وا وا َعلَْيِه الَْسَتَهم   متفٌق َعلَيهِ  .«يَّْسَتِهم 

২/১০৯০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নোলকিা যরদ 
জানত নয, আযান নদওয়া ও নামালযি প্রথম সারিলত দাঁড়াবাি রক 
মাহাত্ম্য আলি, অতঃপি (তালত অংশগ্রহলর্ি জনয) যরদ েিারি 
িাড়া অনয নকান উপায় না নপত, তলব তািা অবশযই নস নেলত্র 
েিারিি সাহাযয রনত।” (বুখািী, মুসরেম) 93  

                                                           
92 মুসরেম ৪৩০, নাসায়ী ৮১৬, ১১৮৪, ১১৮৫, আবূ দাউদ ৬৬১, ৯১২, ১০০০, 

ইবনু মাজাহ ৯৯২, আহমাদ ২০৩৬১, ২০৪৫০, ২০৪৬৪, ২০৫১৯, ২০৫২২ 
93 সহীহুে বুখািী ৬১৫, ৬৫৪, ৭২১, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসরেম 

৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, রতিরমযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, 
আহমাদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৭৯৭, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, 
৭৯৬২, ৮১০৬, ৮২৯৩, ৮৬৫৫, ৮৯৯৩, ৯২০২, ৯৭৫০, মালন ১৫১, ২৯৫ 
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ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه، قَاَل  3/1191 وِف »: قَاَل رَس  ف  خرْي  ص 
َها ل َها، َوََشُ وذ

َ
ل َهاآِخر َها، وََخرْي   الرَِّجاِل أ وذ

َ
َها أ وِف النَِّّساءِ آِخر َها، َوََشُ ف  رواه  .« ص 

سِلم  م 

৩/১০৯১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“পুরুর্লদি কাতালিি মলধ্য সলবণাত্তম কাতাি হে প্রথম কাতাি, 
আি রনকৃষ্টতম কাতাি হে নশর্ কাতাি। আি মরহোলদি 
সলবণাত্তম কাতাি হে রপিলনি (নশর্) কাতাি এবং রনকৃষ্টতম 
কাতাি হে প্রথম কাতাি।” (মুসরেম)94  

وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أيب َسِعيٍد اخل درِِيّ ريض اهلل عنه 4/1192 َن رَس 
َ
أ

مْ  ُخراً، َفَقاَل لَه 
َ
ى ِِف أْصَحابِِه تَأ

َ
َتمذ َتَقدذ »: عليه وسلم َرأ

ْ
َتُموا ِِب، َوَْلَأ

ْ
وا فَأ م 
م  اهلل َره  وَن َحَّتذ ي َؤِخّ ر  خذ

َ
ْم، الَ يََزال  قَْوٌم َيَتأ ْم َمْن َبْعَدك   رواه م سِلم .«بِك 

৪/১০৯২। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীলদি মালঝ 
(প্রথম কাতাি নথলক) রপরিলয় যাওয়া েেয কলি তাঁলদিলক 

                                                           
94 মুসরেম ৪৪০, রতিরমযী ২২৪, নাসায়ী ৮২০, আবূ দাউদ ৬৭৮, ইবনু মাজাহ 

১০০০, আহমাদ ৭৩১৫, ৮২২৩, ৮২৮১, ৮৪৩০, ৮৫৮০, ৯৯১৭, দালিমী 
১২৬৮ 
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বেলেন, “এরর্লয় এলসা, অতঃপি আমাি অনুসির্ কি। আি 
যািা নতামালদি পলি আলি, তািা নতামালদি অনুসির্ করুক। 
(মলন িাখলব) নোলক সবণদা রপরিলয় নযলত থালক, নশর্ পযণন্ত 
আল্লাহ তালদিলক (তাঁি করুর্াদালন) রপিলন কলি নদন।” 
(মুসরেম)95  

يِب َمسع ود ريض اهلل عنه قَاَل  5/1193
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ ََكَن رَس 

ْول   وا َفَتْخَتلَِف »: عليه وسلم َيْمَسح  َمنَاِكبَنَا ِِف الَصاَلِة، َوَيق  وا َوالَ ََتَْتلِف  اِْسَتو 
ِينَ  ْحالَِم َواّنلََُه، ث مذ اَّلذ

َ
ول و األ

 
ْم أ ْم، َِلَلَِيِِن مِْنك  ِيَن  ق ل وب ك  ْم، ث مذ اَّلذ يَل وَنه 

مْ  سِلم .«يَل وَنه   َرَواه  م 

৫/১০৯৩। আবূ মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নামালয (কাতাি বাঁধ্াি 
সময়) আমালদি কাঁলধ্ হাত বুরেলয় বেলতন, “নতামিা নসাজা হলয় 
দাঁড়াও, নতামিা (কাতাি বাধঁ্াি সমলয়) পিস্পলিি রবলিারধ্তা 
কলিা না; নলচৎ নতামালদি অন্তলিি মলধ্য রবলিারধ্তা সৃরষ্ট হলব। 
নতামালদি মলধ্য যািা বুরদ্ধমান ও জ্ঞানী তািা নযন আমাি 
রনকিবতণী থালক। তািপি যািা (জ্ঞান ও নযার্যতায়) তালদি 
কািাকারি হলব (তািা দাঁড়ালব)। তািপি যািা (জ্ঞান ও নযার্যতায়) 

                                                           
95 মুসরেম ৪৩৮, নাসায়ী ৭৯৫, আবূ দাউদ ৬৮০, ইবনু মাজাহ ৯৭৮, আহমাদ 
১০৮৯৯, ১১১১৯ 
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তালদি কািাকারি হলব (তািা দাঁড়ালব)।” (মুসরেম)96  

نٍَس ريض اهلل عنه قَاَل  6/1194
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ِ » :وسلم  الَة ِفّ ِمْن َتَماِم الصذ ْم ؛ فَإِنذ تَّْسِويََة الصذ وفَك  ف  متفٌق َعلَيِه،  .«َسُوْوا ص 
وِف »: ويف رواية للبخاري ِ  فَإِنذ تَّْسِويََة الُصف  الَة  .  «ِمْن إقَاَمِة الصذ

৬/১০৯৪। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (নামালয 
দাঁরড়লয়) বেলেন, “নতামিা কাতাি নসাজা কি। নকননা, কাতাি 
নসাজা কিা নামালযি পরিপূর্ণতাি অংশ রবলশর্।” (বুখািী ও 
মুসরেম)97  

বুখািীি এক বর্ণনায় আলি, “নকননা, কাতাি নসাজা কিা 
নামায প্ররতষ্ঠা কিাি অন্তিুণি।” 

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعنْه، قَاَل  7/1195 ِقيَمِت الَصاَلة  فَأْقبََل َعلَيْنَا رَس 
 
أ

                                                           
96 মুসরেম ৪৩২, নাসায়ী ৮০৭, ৮১২, আবূ দাউদ ৬৭৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৬ 

আহমাদ ১৬৬৫৩, দালিমী ১২৬৬ 
97 সহীহুে বুখািী ৪১৯, ৭১৮, ৭১৯, ৭২৩,৭২৪, ৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, 

৬৬৪৪, মুসরেম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ 
দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮৬, 
১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, 
১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দালিমী ১২৬৩ 
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ْم ِمنْ »: عليه وسلم بِوَْجِهِه، َفَقاَل  َراك 
َ
ْم َوتََراُصوا ؛ فَإيِنّ أ وفَك  ف  وا ص  ِقيم 

َ
 أ

 .رواه ابل َخارُِي بلفظه، ومسلم بمعناه  .«َوَراِء َظْهِريْ 

نَا ي لِْزق  َمنِْكبَه  بَِمنِْكِّب َصاِحِبِه َوقََدَمه  : ويف رواية للبخاري َحد 
َ
َوََكَن أ

 .بَِقَدِمهِ 

৭/১০৯৫। পূলবণাি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলতই বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একদা নামালযি তাকবীি (ইকামত) নদওয়া হে, 
তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি রদলক 
মুখ কলি বেলেন, “নতামিা কাতািসমূহ নসাজা কি এবং 
রমরেতিালব দাঁড়াও। কাির্, নতামালদিলক আমাি রপিন নথলকও 
নদখলত পাই।” (এই শলব্দ বুখািী এবং একই অলথণ মুসরেম বর্ণনা 
কলিলিন।)98  

বুখািীি অনয বর্ণনায় আলি, ‘আমালদি প্রলতযক বযরি তাি 
পাশ্বণস্থ সেীি কাঁলধ্ কাঁধ্ ও পালয় পা রমরেলয় রদত।’ 

                                                           
98 সহীহুে বুখািী ৪১৯,৭১৮, ৭১৯,৭২৩, ৭২৪,৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, 

৬৬৪৪, মুসরেম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ 
দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮৬, 
১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, 
১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দালিমী ১২৬৩ 
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َما، قَاَل  9/1196 وَل اهلِل : وََعِن انُلعَماِن بِن بَِشٍْي ريَِضَ اهلل  َعنه  َسِمعت  رَس 
ْول   ْو ََل َخالَِفنذ اهلل  بَ »: صىل اهلل عليه وسلم  َيق 

َ
ْم، أ وفَك  ف  ْيَ لَت َّسُونذ ص 

مْ  وِهك   متفٌق َعلَيهِ  .«و ج 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ََكَن ي َسِوّي : ويف رواية ملسلم َن رَس 
َ
أ

، ث َم  وَفنَا، َحََّت َكأَنَما ي َسِوّي بَِها الِقَداَح َحََّت َرأى أنَا قَْد َعَقلْنَا َعنْه  ف  ص 
، فََرأ ، َفَقاَل َخَرَج يَوماً َفَقاَم َحََّت ََكَد ي َكَِبّ  اًل بَاِدياً َصْدر ه  ِمَن الَصِفّ : ى رَج 

مْ ! ِعَباَد اهللِ » وهِك  ْو ََل َخالَِفنذ اهلل  َبْيَ و ج 
َ
ْم، أ وفَك  ف   . «لت َّسُونذ ص 

৮/১০৯৬। নু‘মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি, “অবশযই নতামিা রনলজলদি কাতাি 
নসাজা কলি রনলব; নলচৎ আল্লাহ নতামালদি মুখমণ্ডলেি মলধ্য 
রবলিদ সৃরষ্ট কলি রদলবন।” (বুখািী ও মুসরেম)99  

মুসরেলমি অনয বর্ণনায় আলি, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালদি কাতািগুরে এমনিালব নসাজা কিলতন, নযন 
রতরন এি িািা তীি নসাজা কিলিন। (রতরন তালত প্রবৃত্ত 

                                                           
99 সহীহুে বুখািী ৭১৭, মুসরেম ৪৩৬, রতিরমযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবূ 

দাউদ ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৪, আহমাদ ১৭৯০৯, ১৭৯১৮, 
১৭৯৫৯ 
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থাকলতন) যতের্ না রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জানলত 
পািলতন নয, আমিা তাঁি কথা বুলঝ নফলেরি। একরদন রতরন 
বাইলি এলে (তািপি মুয়ারজ্জন) তাকবীি রদলত উদযত হরেে, 
এমন সময় একরি নোলকি উপি তাঁি দৃরষ্ট পড়ে, যাি বুক 
কাতাি নথলক আলর্ নবরিলয় রিে। রতরন বেলেন, “আল্লাহি 
বাোর্র্! নতামিা রনলজলদি কাতাি নসাজা কলি নাও; নলচৎ 
নতামালদি মুখমণ্ডলেি মলধ্য আল্লাহ রবরিন্নতা ও রবলিদ সৃরষ্ট কলি 
রদলবন।” 

(অথণাৎ নতামালদি মলধ্য রহংসা, রবলির্ ও শত্রুতা জন্ম ননলব, যাি অরনবাযণ 
পরির্রত হলব অননকয, অশারন্ত, িন্দ্ব-কেহ তথা অধ্ঃপতন।) 

َما، قَاَل  9/1197 ول  اهلِل صىل : وََعِن الََبَاِء بِن ََعزٍِب ريَِضَ اهلل  َعنه  ََكَن رَس 
وَرنَا  د  اهلل عليه وسلم َيتََخلَل  الَصَف ِمْن نَاِحيٍَة إََِل نَاِحيٍَة، َيْمَسح  ص 

ْول   مْ الَ ََتَْتلِ »: َوَمنَاِكبَنَا، َوَيق  وا َفَتْخَتلَِف ق ل وب ك  ْول. ف  إنذ اهلَل : َوََكَن َيق 
َولِ 

 
وِف األ  رواه أب و َداو َد بإسناد حسن .«َوَمالئَِكَته  ي َصلُوَن لََعَ الُصف 

৯/১০৯৭। বািা’ ইবলন আলযব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
নামালয কাতালিি রিতলি েুলক এক প্রান্ত নথলক অনয প্রান্ত পযণন্ত 
চো নফিা কিলতন এবং আমালদি বুলক ও কাঁলধ্ হাত রদলতন 
(অথণাৎ হাত রদলয় কাতাি রঠক কিলতন) আি বেলতন, “নতামিা 
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রবলিদ কলিা না (অথণাৎ কাতাি নথলক আলর্ রপলি হলিা না।) 
নলচৎ নতামালদি অন্তি িালজযও রবলিদ সৃরষ্ট হলব।” রতরন আিও 
বেলতন, “রনঃসলেলহ আল্লাহ প্রথম কাতািগুরেি উপি িহমত 
বর্ণর্ কলিন এবং তাঁি নফলিশতাবর্ণ তালদি জনয িহমত প্রাথণনা 
কলিন।” (আবূ দাউদ হাসান সূলত্র)100  

َما 11/1199 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

وا ا»: وسلم قَاَل  قِيم 
َ
ُدوا اْلَلََل، َوَِلن وا أ وَف، وََحاذ وا َبْيَ الَمَناكِِب، وَس  لُصف 

 ، ْيَطاِن، َوَمْن َوَصَل َصّفاً َوَصلَه  اهلل  وا ف ر َجاٍت لِلّشذ ْم، والَ تََذر  يِْدي إِْخوانِك 
َ
بِأ

 رواه أب و َداو َد بإسناد صحيح .«َوَمْن َقَطَع َصّفاً َقَطَعه  اهلل  

১০/১০৯৮। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নতামিা কাতািগুরে নসাজা কলি নাও। পিস্পি কালঁধ্ কাঁধ্ 
রমরেলয় নাও। (কাতালিি) ফাঁক বি কলি নাও। নতামালদি 
িাইলদি জনয হালতি বাজু নিম কলি দাও। আি শয়তালনি জনয 
ফাঁক নিলড়া না। (মলন িাখলব,) নয বযরি কাতাি রমোলব, আল্লাহ 
তাি সালথ রমে িাখলবন, আি নয বযরি কাতাি রিন্ন কিলব (মালন 
কাতালি ফাঁক িাখলব), আল্লাহও তাি সালথ (সম্পকণ) রিন্ন  
                                                           
100 আবূ দাউদ ৬৬৪, নাসায়ী ৮১১, ইবনু মাজাহ ৯৯৭, আহমাদ ১৮০৪৫, 

১৮১৪২, ১৮১৪৭, ১৮১৬৬, ১৮১৭২, ১৮২২৯, দালিমী ১২৬৪ 
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কিলবন।” (আবূ দাউদ রবশুদ্ধ সূলত্র)101  

نٍَس ريض اهلل عنه 11/1199
َ
وَل اهلِل صىل : َوَعْن أ َن رَس 

َ
اهلل عليه وسلم أ

ِي َنْفِِس بَِيِدهِ » :قَاَل  ْعَناِّق؛ فََواَّلذ
َ
ْم، َوقَارِب وا بَيْنََها، وََحاذ وا بِاأل وفَك  ف  ر ُصوا ص 

نذه  احَلَذف  
َ
، َكأ ِفّ ل  ِمْن َخلَِل الصذ ْيَطاَن يَْدخ  َرى الّشذ

َ
حديث صحيح  .«إِِِنّ أل

 َرَواه  أب و َداو َد بإسناٍد لََعَ رشط مسلم

১১/১০৯৯। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “ঘন কলি কাতাি বাঁধ্ 
এবং কাতািগুরেলক পিস্পলিি কািাকারি িাখ। ঘাড়সমূহ এলক 
অপলিি বিাবি কি। নসই মহান সত্তাি শপথ! যাি হালত আমাি 
প্রার্ আলি, কাতালিি মলধ্যকাি ফাঁলক শয়তানলক আরম প্রলবশ 
কিলত নদখলত পাই, নযন তা কালো িার্লেি িানা।” (এ হারদসরি 
রবশুদ্ধ, আবূ দাউদ মুসরেলমি শতণানুযায়ী বর্ণনা কলিলিন।)102  

 এি অথণ কালো নিাি জালতি িার্ে, যা ইয়ালমলন حذف

                                                           
101 আবূ দাউদ ৬৬৬, নাসায়ী ৮১৯ 
102 সহীহুে বুখািী ৪১৯, ৭১৮, ৭১৯, ৭২৩,৭২৪, ৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, 

৬৬৪৪, মুসরেম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ 
দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮, ৬, 
১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, 
১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দালিমী ১২৬৩ 
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পাওয়া যায়। 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : َوَعنْه 12/1111 َن رَس 
َ
فذ »: أ تُِموا الصذ

َ
 أ

رِ  َؤخذ ِفّ الم  ْن ِف الصذ ِي يَلِيِه، َفَما ََكَن ِمْن َنْقٍص فَلَْيك  َم، ث مذ اَّلذ َقدذ رواه  .«الم 
 أب و َداو َد بإسناد حسن

১২/১১০০। পূলবণাি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলতই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (নামায প্রাক্কালে) বলেন, 
“নতামিা আলর্ি কাতািরি পূর্ণ কলি নাও। তািপি ওি সংেগ্ন 
(কাতাি পূর্ণ কি)। তািপি নয অসমূ্পর্ণতা থালক, তা নশর্ 
কাতালি থাকুক।” (আবূ দাউদ, হাসান সূলত্র)103  

 

ْول  اَّلَل  : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اَّلَل َعنَْها قَالَْت  13/1111 صلى اهلل قَاَل رَس 

ْوِف إِنذ اَّللذ َومَ :عليه وسلم واه أبو داود ر  «اَلئَِكَته  ي َصلُْوَن لََعى َمَيامِِن الُصف 
ْتَلٌَف ِف تْوِثيِقِه  ْسِلٍم، وفيِه رجٌل ُم   .بإِسناد لََع رْشِط م 

১৩/১১০১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
                                                           
103 সহীহুে বুখািী ৭১৮, ৭২৩, আবূ দাউদ ৬৭১, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, মুসরেম 

৪৩৩, ৪৩৪, নাসায়ী ৮১৪, ৮১৫, ৮৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ 
১১৫৯৬, ১১৬৯৯, ১১৭১৩, ১১৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৭৩, ১৩২৫২, ১৩৩৬৬, 
১৩৪৮৩, ১৩৫৫৭, ১৩৬৮২, দালিমী ১২৬৩ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: আল্লাহ অবশযই 
কাতািগুলোি ডানরদলকি উপি িহমত বর্ণর্ কলিন এবং আল্লাহি 
নফলিশতািা তালদি জনয নদা‘আ কিলত থালকন। (আবূ দাউদ)104 

 

وِل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن الََبَاِء قَاَل  14/1112 َنا إَِذا َصلَيْنَا َخلَْف رَس 
ك 

ْقِبل  َعلَيْنَا بِوَْجِهِه، فَسَ  وَن َعْن يَِمينِه، ي  ْن نَك 
َ
ْحبَبْنَا أ

َ
ْولوسلم أ َرِبّ »: ِمْعت ه  َيق 

و ََتَْمع   -قِِِن َعَذابََك يَْوَم َتْبَعث  
َ
سِلمٌ «ِعَباَدكَ  -أ  رواه م 

১৪/১১০২। বািা’ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
আমিা আল্লাহি িসুে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রপিলন 
যখন নামায পড়তাম তখন তাঁি ডান রদলক (দাঁড়ালনা) পিে 
                                                           
104 আরম (আেবানী) বেরিঃ রতরন (বর্ণনাকািী উসমা হলেন উসামা ইবনু 

যালয়দ োইসী। সমালোচক মুহালক্কক আলেমলদি রসদ্ধান্ত হলে এই নয, 
রতরন হাদীলসি নেলত্র িালো যরদ তাি রবলিারধ্তা কিা না হয়। এ কািলর্ 
তাি এ হাদীসলক একদে হারফয হাসান আখযা রদলয়লিন। রকন্তু হাদীসরি এ 
িার্ায় শায অথবা মুনকাি। কাির্ রতরন অনয সব রনিণিলযার্য বর্ণনাকািীি 
রবলিারধ্তা কলি এককিালব এরিলক বর্ণনা কলিলিন। আি বর্ণনাকািী 
মু‘য়ারবয়যাহ্ ইবনু রহশালমি মলধ্য তাি নহফলযি রদক রদলয় দুবণেতা িলয়লি। 
(তবুও রবলিারধ্তা না হলয় থাকলে তাি হাদীসও গ্রহর্লযার্য)। হাদীসরি 
রনিাপদ হলে (নযমনরি বাইহাক্বী বলেলিন) এ িার্ায়ঃ “আল্লাহ্ িহমাত 
নারযে কলিন আি নফলিশতািা তালদি প্ররত িহমাত কামনা কলি দু‘আ 
কলিন যািা কাতাি সমূহলক (ফাঁক না নিলখ) পূর্ণ কলি দাঁড়ায়”। নযমনরি 
আরম “রমশকাত” গ্রলন্থি (নং ১০৯৬) িীকায় উলল্লখ কলিরি আি “য‘ঈফু 
আবী দাঊদ” (নং ১৫৩) এবং “সহীহ্ আবী দাঊদ” গ্রলন্থ (৬৮০) বর্ণনা 
কলিরি।  আবূ ৬৭৬, ইবনু মাজাহ ১০০৫। 
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কিতাম। যালত রতরন স্বীয় মুখমণ্ডে আমালদি রদলক রফিান। বস্তুত 
আরম (একরদন) তাঁলক বেলত শুলনরি, ‘িারবব রক্বনী ‘আযা-বাকা 
ইয়াওমা তাব‘আসু (অথবা তাজমাউ) ‘ইবা-দাক।’ নহ আমাি িব! 
তুরম আমালক নতামাি নসই রদলনি আযাব নথলক বাঁরচলয়া, নযরদন 
তুরম স্বীয় বাোলদিলক কবি নথলক উঠালব রকংবা রহসালবি জনয 
জমা কিলব। (মুসরেম)105  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  15/1113 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

وا اإِلَمامَ »وسلم  ط  ُدوا اَْللََل َوِسّ  .رواه أب و َداو د .«، َوس 

১৫/১১০৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নতামিা ইমামলক কাতালিি রঠক মাঝখালন কি। আি কাতালিি 
ফাঁক বি কলিা।” (আবূ দাউদ, হারদলসি প্রথমাংশ সহীহ নয়।)106  

                                                           
105 মুসরেম ৭০৯, নাসায়ী ৮২২, আবূ দাউদ ৬১৫, ইবনু মাজাহ ১০০৬, 

আহমাদ ১৮০৮২, ১৮২৩৬ 
106 আরম (আেবানী) বেরিঃ এি সনলদ দু’জন মাজহূে (অপরিরচত) বর্ণনাকািী 

িলয়লিন। নযমনরি আরম “ি‘ঈফু আবী দাঊদ” গ্রলন্থ (নং ১০৫) বর্ণনা 
কলিরি। তলব হাদীসরিি রিতীয় বালকযি আবু্দল্লাহ্ ইবনু উমাি (িারয) হলত 
করতপয় শালহদ বরর্ণত হলয়লি। অতএব রিতীয় বাকযরি সহীহ্। এ সম্পলকণ 
(১০৯৮) নম্বলি সহীহ্ আখযা নদয়া হলয়লি। এি  সনলদ বর্ণনাকািী ইয়াহ্ইয়া 
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 باب  فَْضِل الُّسََنِ الرذاتَِبِة َمَع الَفَرائِِض  -011

ْكَملَِها َوَما بَ 
َ
قَلَِّها وَأ

َ
َماَوَبَياِن أ  يَْنه 

পরিলেদ - ১৯৫: ফিয নামালযি সালথ সুন্নালত 
‘মুআক্কাদাহ’ পড়াি ফযীেত। আি সবণরনম্ন ও সলবণাচ্চ ও 

তাি মাঝামারঝ িাকআত-সংখযাি রববির্ 

ْفيَاَن ريَِضَ اهلل   1/1114 يِب س 
َ
ِمّ َحبِيبََة َرْملََة بِنِْت أ

 
ْؤِمِننَي أ ِمّ الم 

 
َوَعْن أ

َما، قَالَْت  ْول  َسمِ : َعنْه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  َما ِمْن َعْبٍد »: عت  رَس 
ذ يَْوٍم ثِنَِْتْ َعَْشةَ َرْكَعًة َتَطوَُعً َغرَي الَفِريَضِة، إاِلذ َبََّن  ّْسلٍِم ي َصِِلّ َّلِلِ َتَعاََل لُك  م 

ْو إاِلذ ب ِِنَ ََل  َبْيٌت ِِف اجلَنذ 
َ
سِلمٌ  .«ةِ اهلل  ََل  بَيْتاً ِِف اجَلنذِة، أ  رواه م 

১/১১০৪। মুরমন জননী উলম্ম হাবীবাহ িামো রবনলত আবূ 
সুরফয়ান (িারদয়াল্লাহু আনহুমা) হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম 
                                                                                                            

ইবনু বাশীি ইবলন খাল্লাদ এবং তাি মা তািা উিলয়ই মাজহূে 
(অপরিরচত)। ইবনু কাত্তান বলেনঃ তালদি উিলয়ি অবস্থা অজ্ঞাত। আবু্দে 
হক্ব ইশবীেী বলেনঃ এ সনদরি শরিশােী নয়। হারফয যাহাবী বলেনঃ তাি 
সনদরি দুবণে। হারফয ইবনু হাজাি “আত্তাক্বিীব” গ্রলন্থ আি শাওকানী তাি 
অনুসির্ কলি ((৩/১৫৩) বলেনঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনু বাশীলিি অবস্থা 
অপ্রকারশত আি তাি মা অপরিরচতা। রবস্তারিত নদখুন “দ‘ঈফু আবী দাঊদ-
আেউম্ম-” গ্রলন্থ (নং ১০৬)। আবূ দাউদ ৬৮১ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি, “নয 
নকালনা মুসরেম বযরি আল্লাহি (সন্তুরষ্ট অজণলনি) জনয প্রতযহ 
ফিয নামায িাড়া বালিা িাক‘আত সুন্নত নামায পলড়, আল্লাহ 
তাি জনয জান্নালতি মলধ্য একরি রৃ্হ রনমণার্ কলিন অথবা তাি 
জনয জান্নালত একরি রৃ্হ রনমণার্ কিা হয়।” (মুসরেম) 107  

َما، قَاَل  2/1115 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  وِل اهلِل صىل : وََعِن ابِن ع  َصلَيْت  َمَع رَس 
َعِة، اهلل عليه وسلم ، َرْكَعتنَْيِ َقبَْل الُظْهِر، َوَرْكَعتنِْي َبْعَدَها، َوَرْكَعتنَْيِ َبْعَد اجل م 

 متفٌق َعلَيهِ . َوَرْكَعتنَِي بَعَد الَمْغرِِب، َوَرْكَعتنَِي بَعَد الِعَشاِء 

২/১১০৫। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
সালথ আরম দু’ িাকআত নযাহলিি (ফিলযি) আলর্, দু’ িাকআত 
তাি পলি এবং দু’ িাকআত জুমাি পলি, দু’ িাকআত মার্রিব 
বাদ, আি দু’ িাকআত নামায এশাি (ফিলযি) পলি পলড়রি।’ 
(বুখািী ও মুসরেম)108  

                                                           
107 মুসরেম ৭২৮, রতিরমযী ৪১৫, নাসায়ী ১৭৯৬-১৮১০, আবূ দাউদ ১২৫০, 

ইবনু মাজাহ ১১৪১, আহমাদ ২৬২৩৫, ২৬৮৪৯, ২৬৮৬৫, দালিমী ১২৫০ 
108 সহীহুে বুখািী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসরেম ৭২৩, ৭২৯, 

৮৮২, রতিরমযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, 

১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ 
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َغَفٍل قَاَل  3/1116 ول  اهلِل صىل اهلل عليه قَاَل رَس  : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن م 
َذانَِي َصالَةٌ »: وسلم

َ
ِّ أ

َذاَنْيِ َصالٌَة، َبْيَ لُك 
َ
ِّ أ

َذاَنْيِ َصالَةٌ، َبْيَ لُك 
َ
ِّ أ

 .«َبْيَ لُك 
 متفٌق َعلَيهِ  .«لَِمْن َشاءَ »: قال ِف اثلَاثِلةِ 

৩/১১০৬। আবু্দল্লাহ ইবলন মুর্াফ্ফাে িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “প্রলতযক দুই আযালনি মাঝখালন নামায আলি। প্রলতযক 
দুই আযালনি মাঝখালন নামায আলি। প্রলতযক দুই আযালনি 
মাঝখালন নামায আলি।” তৃতীয়বালি বেলেন, “নয চায় তাি 
জনয।” (বুখািী ও মুসরেম)109  

‘দুই আযালনি মাঝখালন’ অথণাৎ আযান ও ইকামলতি মধ্যবতণী 
সমলয়। 

نذِة الُصْبحِ  -011 كِْيِد َرْكَعَِتْ س 
ْ
 بَاب  تَأ

                                                                                                            

১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, 

৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মারেক 

২৬১, ২৮৫, দালিমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪ 

109 সহীহুে বুখািী ৬২৪, ৬২৭, মুসরেম ৮৩৮, রতিরমযী ১৮৫, নাসায়ী ৬৮১, 
আবূ দাউদ ১২৮৩, ইবনু মাজাহ ১১৬২, আহমাদ ১৬৪৮, ২০০২১, ২০০৩৭, 
২০০৫১, দালিমী ১৪৪০ 
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পরিলেদ - ১৯৬: ফজলিি দু’ িাকআত সুন্নলতি গুরুত্ব 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم ََكَن اَل : َعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها 1/1117
َ
أ

ْرَبعاً َقبَْل الُظْهِر، وَ 
َ
 َرَواه  ابل َخارُِي . َرْكَعتنَْيِ َقبَْل الَغَداِة يََدع  أ

১/১১০৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নযাহলিি (ফিয নামালযি) পূলবণ 
চাি িাকআত ও ফজলিি আলর্ দু’ িাকআত নামায কখলনা তযার্ 
কিলতন না। (বুখািী)110  

ٍء ِمَن  :َوَعنْها، قَالَْت  2/1119 ِن انلَيِِبُ صىل اهلل عليه وسلم لََعَ ََشْ لَْم يَك 
داً ِمنه  لََعَ َرْكَعََت الَفْجِر  َشَد َتَعاه 

َ
 متفٌق َعلَيهِ . انَلَوافِِل أ

২/১১০৮। উি আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ফজলিি দু’ িাকআত 
সুন্নলতি প্ররত নযরূপ যেবান রিলেন, নসরূপ অনয নকালনা নফে 

                                                           
110 সহীহুে বুখািী ১১৮২, নাসায়ী ১৭৫৭, ১৭৫৮, আবূ দাউদ ১২৫৩, ইবনু 

মাজাহ ১১৫৬, আহমাদ ২৩৬৪৭, ২৩৮১৯, , মুসরেম ২৪৬২৩, দালিমী 
১৪৩৯ 
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নামালযি প্ররত রিলেন না।’ (বুখািী ও মুসরেম)111  

ّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  3/1119 يِِبِ
َرْكَعَتا الَفْجِر َخرْيٌ » :َوَعنْها، َعِن انلَ

سِلٌم  .«ِمَن اّدُلْنَيا َوَما فِيَها َما أَحُب »: ويف رواية. رواه م   «إِلذ ِمَن اّدُلْنَيا ََجِيعاً لَه 

২/১১০৯। উি আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “ফজলিি দু’ িাকআত 
(সুন্নত) পৃরথবী ও তালত যা রকিু আলি সবাি নচলয় উত্তম।” 
(মুসরেম) 112 অনয এক বর্ণনায় বো হলয়লি, “ঐ দুই িাকআত 
আমাি রনকি দুরনয়াি সবরকিু নথলক অরধ্ক রপ্রয়।” 

وِل اهلِل  4/1111 ؤَِذِّن رَس  يِب َعبِد اهلِل باَِلِل بِن َرَباح ريض اهلل عنه م 
َ
َوَعْن أ

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يِل ؤِْذنَه  بَِصاَلةِ : صىل اهلل عليه وسلم ََت رَس 
َ
نَه  أ

َ
أ

مْ 
َ
ْصبََح ِجّداً، َفَقاَم باَِلٌل الَغَداِة، فََشَغلَْت ََعئَِشة  باِلاًل بِأ

َ
، َحََّت أ ّتَلْه  َعنْه 

َ
ٍر َسأ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، فَلََما  ْج  رَس  ، فَلَْم ََيْر  َذانَه 
َ
فَآَذنَه  بِالَصاَلِة، َوتَاَبَع أ

ّتَلْه  َعنْ 
َ
ْمٍر َسأ

َ
َن ََعئَِشَة َشَغلَتْه  بِأ

َ
ْخََبَه  أ

َ
ْصبََح َخَرَج َصىَل بِانَلاِس، فَأ

َ
ه  َحََّت أ

وِج، َفَقاَل   َعلَيِْه بِاخل ر 
َ
ْبَّطأ

َ
إِِنّ »َيْعِِن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم  -ِجّداً، َوأنَه  أ

ْنت  َرَكْعت  َرْكْعَِت الَفْجرِ  ْصبَْحَت ِجّداً ؟ فَقاَل : َفَقاَل   «ك 
َ
وَل اهلِل، إنََك أ  :يَا رَس 

                                                           
111 সহীহুে বুখািী ১১৬৩, মুসরেম ৭২৪, আবূ দাউদ ১২৫৪, আহমাদ ২৩৭৫, 

২৪৮৩৬ 
112 মুসরেম ২৫, রতিরমযী ৪১৬, নাসায়ী ১৭৫৯, আহমাদ ২৫৭৫৪ 
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ا » ْكَْثَ ِممذ
َ
ْصَبْحت  أ

َ
َمالَْو أ َْجَلْت ه 

َ
َما وَأ ْحَّسنْت ه 

َ
َما، وَأ ، لََرَكْعت ه  ْصَبْحت 

َ
رواه أب و  .«أ

 َداو َد بإسناد حسن

৪/১১১০। আবূ আবু্দল্লাহ রবোে ইবলন িাবাহ- রযরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি মুয়ারজ্জন রিলেন।- 
(একবাি) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক ফজলিি 
নামালযি খবি নদবাি মানলস তাঁি রনকি হারযি হলেন। তখন 
আলয়শা িারদয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁলক এমন রবর্লয় বযস্ত িাখলেন, 
রতরন নয সম্পলকণ তাঁলক রজজ্ঞাসাবাদ কিরিলেন। নশর্ পযণন্ত নিাি 
খুব নবরশ পরিসু্ফি হলয় পড়ে, সুতিাং রবোে দাঁরড়লয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক নামালযি খবি রদলেন এবং 
বািংবাি জানালত থাকলেন। রকন্তু রতরন বাইলি আসলেন না। 
(তাি রকিুের্ পি) রতরন আসলেন ও নোকলদিলক রনলয় নামায 
পড়লেন। তখন রবোে িারদয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক জানালেন নয, আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা তাঁলক 
এমন রবর্লয় বযস্ত নিলখরিলেন, নয সম্পলকণ রতরন তাঁলক 
রজজ্ঞাসাবাদ কিরিলেন। নশর্ পযণন্ত খুব ফসণা হলয় নর্ে এবং 
রতরনও বাইলি আসলত নদরি কিলেন। রতরন (নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম) বেলেন, “আরম ফজলিি দু’ িাকআত সুন্নত 
পড়রিোম।” রবোে বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আপরন নতা 
একদম সকাে কলি রদলেন।’ রতরন বেলেন, “তাি নচলয়ও নবরশ 
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সকাে হলয় নর্লেও, আরম ঐ দু’ িাকআত সুন্নত পড়তাম এবং 
সুেি ও উত্তমরূলপ পড়তাম।” (আবূ দাউদ, হাসান সূলত্র)113  

 فِْيِهَما، َوَبَياِن  -011
 
بَاب  ََتِْفْيِف َرْكَعَِت الَْفْجِر َوَبَياِن َما ي ْقرَأ

 َوْقتِِهَما

পরিলেদ - ১৯৭: ফজলিি দু’ িাকআত সুন্নত হাল্কা পড়া, 
তালত রক সূিা পড়া হয় এবং তাি সময় রক? 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َعن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها 1/1111 َن رَس 
َ
أ

متفٌق  .ََكَن ي َصِِلّ َرْكَعتنَْيِ َخِفيَفتنَْيِ َبنْيَ انِلَّداِء َوِاإلقَاَمِة ِمْن َصاَلِة الُصبِْح 
 .َعلَيِه 

َما ق وَل : ويف روايٍَة لَه 
َ
َما َحََّت أ ه  ف   : ي َصِِلّ َرْكَعََت الَفْجِر، َفي َخِفّ

َ
َهْل قََرأ

ْرآِن  ِمّ الق 
 
 .ِفيِهَما بِأ

َما: ويف رواية ملسلم ه  ف  َِفّ َذاَن َوَي 
َ
ويف . ََكَن ي صِِلّ َرْكَعََت الَفْجِر إَِذا َسِمَع األ

 .لَفْجر  إَذا َطلََع ا: رواية

১/১১১১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা কতৃণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ফজলিি সময় আযান ও 
                                                           
113 আবূ দাউদ ১২৫৭, আহমাদ ২৩৩৯৩ 
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ইকামলতি মাঝখালন সংরেপ্ত দু’ িাকআত নামায পড়লতন। (বুখািী 
ও মুসরেম)114  

উিলয়ি অনয বর্ণনায় আলি, আযান নশানাি পি রতরন 
ফজলিি দু’ িাকআত সুন্নত এত সংলেলপ ও হাল্কা-িালব পড়লতন 
নয, আরম (মলন মলন) বেতাম, ‘রতরন সূিা ফালতহাও পাঠ কিলেন 
রক না (সলেহ)?’ 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি, ‘যখন রতরন আযান শুনলতন 
তখন ঐ দু’ িাকআত সংরেপ্তিালব পড়লতন।’ অনয বর্ণনায় আিও 
আলি, ‘যখন ফজি উদয় হলয় নযত।’ 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : اهلل  َعنَْها َوَعْن َحفَصَة ريَِضَ  2/1112 َن رَس 
َ
أ

، َصىَل َرْكَعتنَْيِ  ؤَِذّن  لِلُْصبِْح َوَبَدا الُصبْح  َذَن الم 
َ
 .متفٌق َعلَيهِ . َخِفيَفتَنْيِ  ََكَن إَِذا أ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إَِذا َطلََع الَفْجر  اَل : ويف رواية ملسلم ََكَن رَس 
 . إاَِل َرْكَعتنَْيِ َخِفيَفتنَْيِ ي َصِِلّ 

                                                           
114 সহীহুে বুখািী ৬১৯, ১১৫৯, ১১৬৪, মুসরেম ৪৭১, ৭২৪, ৭৩৬, রতিরমযী 

৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৭৫৬, ১৭৫৭, ১৭৫৮, ১৭৬২, ১৭৮০, ১৭৮১, 
আদ ১২৫৫, ১৩৩৮, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১৩৫, ১৩৫৮, 
১৩৫৯, আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৩৫৩৭, ২৩৬৪৭, ২৩৭০৫, ২৩৭১৯, ২৩৭৩৭, 
২৩৭৪১, ২৩৮১৯, ২৩৯২৫, দালিমী ১৪৪৭, ১৪৭৩ 
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২/১১১২। হাফসা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, যখন 
মুয়ারজ্জন আযান রদত ও ফজি উদয় হত তখন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম দু’ িাকআত সংরেপ্ত নামায 
পড়লতন। (বুখািী-মুসরেম) 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি, যখন ফজি উদয় হত তখন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম দু’ িাকআত সংরেপ্ত 
নামায িাড়া আি রকিু পড়লতন না। (বুখািী ও মুসরেম)115  

َما، قَاَل  3/1113 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن ع  ََكَن رَس 
وتِر  بَِرْكَعٍة ِمْن آِخِر اللَيِْل، َوي َصِِلّ عليه وسلم ي َصِِلّ ِمَن اللَيِْل َمثََْن َمثََْن، َوي  

ذ َنيِْه 
 
َذاَن بِأ

َ
َن األ

َ
  متفٌق َعلَيهِ . الَرْكَعتَنْيِ َقبَْل َصاَلِة الَغَداِة، َوَكأ

৩/১১১৩। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
িালত (তাহাজু্জলদি নামায) দুই দুই িাকআত কলি পড়লতন। আি 

                                                           
115 সহীহুে বুখািী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসরেম ৭২৩, ৭২৯, 

৮৮২, রতিরমযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, 
১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ 
১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, 
৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মারেক 
২৬১, ২৮৫, দালিমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪ 
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িালতি নশর্ িালর্ এক িাকআত রবরতি পড়লতন। ফজলিি 
নামালযি পূলবণ দু’ িাকআত (সুন্নত) পড়লতন। আি এত দ্রুত 
পড়লতন নযন তাকবীি-ধ্বরন তাঁি কালন পড়লি।’ (বুখািী ও 
মুসরেম)116  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َماوََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنْه   4/1114 َن رَس 
َ
أ
َما وََّل ِمنْه 

 
 ِِف َرْكَعََت الَفْجِر ِِف األ

 
ا   ﴿: وسلم ََكَن َيْقَرأ ُو  ول ا قُ َن ام  ِ  ء  ّلَل ا   بِٱ م  ل   و  نّزِ

ُ
 أ

ا ن  ِِل   َما[ 136: ابلقرة] ﴾إ ا﴿: اآليََة الََِت ِِف ابَلَقَرِة، َويِف اآلِخَرِة ِمنْه  َن ام  ِ  ء  ّلَل ِٱ  ب
د   ه  ش  ٱ نَا و 

 
ِأ ون   ب ُِم ل  .[ 52: عمران ال] ﴾ ٥٢ ُمس 

ا  ﴿: َويِف اآلِخَرِة الََت ِِف آِل ِعْمَرانَ : ويف رواية ال و  ع  ة   إِل    ت  ِم  ِ  َك  ا ء و  ا س  ن   ب ي ن 
م   ُك ن  ي  ب   [64: عمران ال] ﴾و 

৪/১১১৪। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ফজলিি সুন্নত 
নামালযি প্রথম িাকআলত ‘কূ্বেূ আমান্না রবল্লারহ অমা উনরযো 
                                                           
116 সহীহুে বুখািী ৪৭২, ৯৯৫, নাসায়ী , ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, 

মুসরেম ৭৪৯, ৭৫১, রতিরমযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, 
১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ 
দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ 
৪৪৭৮, ৪৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা 
মারেক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দালিমী ১৪৫৮ 
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ইোইনা’ (১৩৬নং) নশর্ আয়াত পযণন্ত - নযরি সূিা বাকািায় আলি 
- পাঠ কিলতন। আি তাি রিতীয় িাকআলত ‘আমান্না রবল্লারহ 
অশহাদ রবআন্না মুসরেমূন’ (আলে ইমিালনি ৫২নং আয়াত) 
পড়লতন। 

অনয বর্ণনায় আলি, রিতীয় িাকআলত আলে-ইমিালনি (৬৪নং 
আয়াত) ‘তাআোউ ইো কারেমারতন সাওয়াইন বাইনানা 
অবাইনাকুম’ পাঠ কিলতন। (মুসরেম)117  

َريَرَة ريض اهلل عنه  5/1115 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

 ِِف َرْكَعََت الَفْجرِ 
َ
وَن ق ْل يَ } : وسلم قََرأ ُيَها الََكفِر 

َ
َحٌد } َو { ا أ

َ
َو اهلل  أ . {ق ْل ه 

سِلم  َرَواه  م 

৫/১১১৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ফজলিি দু’ িাকআত 
সুন্নলত সূিা ‘কু্বে ইয়া আইয়ুযহাে কারফরূন’ ও ‘কু্বে হুওয়াল্লাহু 
আহাদ’ পাঠ কিলতন। (মুসরেম)118  

َما، قَاَل  6/1116 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  َرَمْقت  انلَيَِب صىل اهلل : وََعِن ابِن ع 
 ِِف الَرْكَعتَنْيِ َقبَْل الَفْجرِ 

 
ق ْل يَا أُيَها }: عليه وسلم َشْهراً فَََكَن َيْقَرأ

                                                           
117 মুসরেম ৭২৭, নাসায়ী ৯৪৪, আহমাদ ২০৪৬, ২৩৮৬ 
118 মুসরেম ৭২৬, নাসায়ী ৯৪৫, ইবনু মাজাহ ১১৪৮ 
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ونَ  َحدٌ }َو { الََْكفِر 
َ
َو اهلل  أ ِمِذُي { ق ْل ه   َحِديٌث َحَسنٌ : ، َوقَاَل َرَواه  الرِتّ

৬/১১১৬। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
এক মাস বযাপী েেয কলি নদখোম, রতরন ফজলিি আলর্ 
দু’িাকআত সুন্নত নামালয এই দুই সূিা ‘কু্বে ইয়া আয়ুযহাে 
কারফরূন’ ও ‘কু্বে হুওয়াল্লাহু আহাদ’ পাঠ কিলতন। (রতিরমযী, 
হাসান)119  

 بَاب  اِْستِْحَباِب ااْلِْضِطَجاِع َبْعَد َرْكَعَِت الَْفْجرِ  -018

ْم اَل 
َ
َد بِاللذْيِل أ َِثّ َعلَْيِه َسَواًء ََكَن َتَهجذ ْيَمِن َواحلْ

َ
 لََعى َجْنبِِه اأْل

পরিলেদ - ১৯৮: তাহাজু্জলদি নামায পড়ুক আি না পড়ুক 
ফজলিি দু’ িাকআত সুন্নত পলড় ডান পালশ নশায়া 
মুস্তাহাব ও তাি প্ররত উৎসাহ দান। 

صىل اهلل عليه ََكَن انَليِِبُ : عن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  1/1117
ْيَمن  وسلم

َ
ِه األ  َرَواه  ابل َخارِي. إَذا َصىَل َركَعََت الَفْجِر، اّْضَّطَجَع لََعَ ِشِقّ

                                                           
119 রতিরমযী ৪১৭, ইবনু মাজাহ ১১৪৯, নাসায়ী ৯৯২, আহমাদ ৫৬৫৮, 

৫৬৬৬, ৫৭০৮ 
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১/১১১৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন ফজলিি দু’ 
িাকআত সুন্নত পড়লতন, তখন ডান পালশ শুলয় (রবোম) রনলতন।’ 
(বুখািী)120  

ْن  صىل اهلل عليه وسلمََكَن انَليِِبُ : َوَعنْها، قَالَْت  2/1119
َ
ي َصِِلّ ِفيَما َبنْيَ أ

 ّ
ِ
َغ ِمْن َصاَلةِ الِعَشاِء إََل الَفْجِر إِْحَدى َعَِشةَ َرْكَعًة، ي َسِلّم  َبنْيَ لُك  َيْفر 

ؤَِذّن  ِمْن َصاَلِة الَفْجِر، َوتَبنََيَ ََل   ، َوي وتِر  بَِواِحَدةٍ، فَإَِذا َسَكَت الم  َرْكَعتنَْيِ
، قَاَم فََرَكَع َرْكَعتَنْيِ  ؤَِذّن  ، وََجاءه  الم  ِه الَفْجر   َخِفيَفتنَِي، ث َم اّْضَّطَجَع لََعَ ِشِقّ
ؤَِذّن  لإِلِقَاَمِة  ِتيَه  الم 

ْ
ْيَمِن، هَكَذا َحََّت يأ

َ
سِلم. األ  َرَواه  م 

২/১১১৮। উি আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলতই বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এশাি নামায 
নশর্ কিাি পি নথলক রনলয় ফজলিি নামায অবরধ্ এর্াি 
িাকআত (তাহাজু্জলদি নামায পড়লতন)। প্রলতযক দু’ িাকআলত 

                                                           
120 সহীহুে বুখািী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৬০, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬৫, ৬৩১০, 

মুসরেম ৭২৪, ৭৩৬-৭৩৮, রতিরমযী ৪৪০, ৪৩৯, নাসায়ী ৬৮৫, ১৫৯৬, 
১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১১৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮-৯, 
১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, 
২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৪, মুওয়াত্তা মারেক ২৪৩, ২৫৪, 
দালিমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮৫ 
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সাোম রফিলতন এবং এক িাকআত রবরতি পড়লতন। অতঃপি 
যখন মুয়ারজ্জন ফজলিি নামালযি আযান রদলয় চুপ হত এবং 
ফজি তাঁি সামলন উজ্জ্বে হলয় উঠত, আি মুয়ারজ্জন (ফজলিি 
সময় সম্পলকণ অবরহত কিাি জনয) তাঁি কালি আসত, তখন 
রতরন উলঠ সংরেপ্তিালব দু’ িাকআত নামায পলড় রনলতন। তািপি 
ডান পালশণ শুলয় (রজরিলয়) রনলতন। এইিালব মুয়ারজ্জন নামালযি 
তাকবীি নদওয়াি জনয তাঁি কালি হারযি হওয়া পযণন্ত (রতরন শুলয় 
থাকলতন)।’ (মুসরেম) 121 

‘প্রলতযক দুই িাক‘আলত সাোম রফিলতন।’ এরূপ মুসরেম 
শিীলফ উরল্লরখত হলয়লি। এি মালন ‘প্রলতযক দু’ িাকআত পি।’ 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  3/1119 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْم َرْكَعََت الَفْجِر، فَلْيَْضَّطِجْع لََعَ يَِميِنهِ »: وسلم ك  َحد 
َ
رواه أب و َداو َد  .«إَِذا َصىَل أ

ِمِذُي   حديث حسن صحيح: بأسانيد صحيحة، قال الرتمذيَوالرِتّ

                                                           
121 সহীহুে বুখািী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৫৪, ১১৬৫, ৬৩১০, মুসরেম ৭৩৬, রতিরমযী 

৪৪০, ৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৬৯৬, ১৭১৭, ১৭২৩, ১৭৪৯, ১৭৫৬, 
১৭৬২, ১৭৮০, ১৭৮১, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪-১৩৩৬, 
১৩৩৮-১৩৪০, ১৩৪২, ১৩৫৯, ১৩৬০, ইবনু মাজাহ ১৩৫৭, ১৩৫৯, 
আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫০, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৯৪০, মুওয়াত্তা মারেক 
২৬৪, ২৬৬, ২৮৬, দালিমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮৫, ১৫৮১ 
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৩/১১১৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামালদি 
নকউ যখন ফজলিি দু’ িাকআত সুন্নত পড়লব, তখন নস নযন 
তাি ডান পালশ শুলয় যায়।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী রবশুদ্ধ সূলত্র, 
রতিরমযীি উরি: হারদসরি হাসান সহীহ)122  

 

نذِة الُظْهرِ  -011  بَاب  س 

পরিলেদ - ১৯৯: নযাহলিি  সুন্নত 

َما، قَاَل  1/1121 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  وِل اهلِل صىل : َعِن ابِن ع  َصلَيْت  َمَع رَس 
 متفٌق َعلَيهِ . َدَها اهلل عليه وسلم َرْكَعتنَْيِ َقبَْل الُظْهِر َوَرْكَعتنَْيِ َبعْ 

১/১১২০। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সলে নযাহলিি আলর্ দু’ িাকআত ও তাি পলি দু’ 
িাকআত সুন্নত পলড়রি।’ (বুখািী ও মুসরেম)123  

                                                           
122 আবূ দাউদ ১২৬১, রতিরমযী ৪২০, ইবনু মাজাহ ১১৯৯ 
123 সহীহুে বুখািী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসরেম ৭২৩, ৭২৯, 

৮৮২, রতিরমযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, 
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َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم ََكَن : اهلل  َعنَْهاَوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ  2/1121
َ
أ

ْرَبعاً َقبَْل الُظْهِر 
َ
 َرَواه  ابل َخارُِي . اَل يََدع  أ

২/১১২১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নযাহলিি আলর্ চাি িাক‘আত 
সুন্নত তযার্ কিলতন না। (বুখািী)124  

ي َصِِلّ ِِف بَيَِْت َقبَْل  صىل اهلل عليه وسلمََكَن انلَيِِبُ : َوَعنَْها، قَالَْت  3/1122
ل  َفي َصِِلّ َرْكَعتنَْيِ  ، َفي َصِِلّ بِانَلاِس، ث َم يَْدخ  ج  ْرَبعاً، ث َم ََيْر 

َ
َوََكَن ي َصِِلّ . الُظْهِر أ

ل  َفي َصِِلّ رَ  ل  بِانَلاِس الَمْغرَِب، ث َم يَْدخ  ، َوي َصِِلّ بِانَلاِس الِعَشاِء، َوَيْدخ  ْكَعتنَْيِ
سِلم. بَيَِت َفي َصِِلّ َرْكَعتنَْيِ   َرَواه  م 

৩/১১২২। উি আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমাি ঘলি নযাহলিি 
পূলবণ চাি িাকআত সুন্নত পড়লতন, তািপি (মসরজলদ) নবি হলয় 
রর্লয় নোকালদিলক রনলয় নামায পড়লতন। অতঃপি ঘলি প্রলবশ 
                                                                                                            

১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ 
১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, 
৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মারেক 
২৬১, ২৮৫, দালিমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪ 

124 সহীহুে বুখািী ১১৮২, নাসায়ী ১৭৫৭, ১৭৫৮, আবূ দাউদ ১২৫৩, ইবনু 
মাজাহ ১১৫৬, আহমাদ ২৩৬৪৭, ২৩৮১৯, ২৪৬২৩, দালিমী ১৪৩৯ 
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কিলতন এবং দু’ িাকআত সুন্নত পড়লতন। রতরন নোকালদিলক 
রনলয় মার্রিলবি নামায পড়াি পি আমাি ঘলি প্রলবশ কিলতন 
এবং দু’ িাক‘আত সুন্নত পড়লতন। (অনুরূপিালব) রতরন 
নোকালদিলক রনলয় এশাি নামায পড়লতন, অতঃপি আমাি ঘলি 
রফলি এলস দু’ িাক‘আত সুন্নত পড়লতন।’ (মুসরেম)125  

ِمّ َحبِيبََة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  4/1123
 
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْرَبٍع َبْعَدَها، َحَرَمه  »: عليه وسلم
َ
ْرَبِع َرَكَعاٍت َقبَْل الُظْهِر، َوأ

َ
َمْن َحاَفَظ لََعَ أ

ِمِذُي، َوقَاَل . «ارِ اهلل  لََعَ انلَ   َحِديٌث َحَسٌن صحيح: رواه أب و َداو َد َوالرِتّ

৪/১১২৩। উলম্ম হাবীবা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি নযাহলিি ফিয নামালযি পূলবণ চাি িাকআত ও পলি চাি 
িাকআত সুন্নত পড়লত যেবান হলব, আল্লাহ তাি উপি 
জাহান্নালমি আগুন হািাম কলি নদলবন।” (আবূ দাউদ, রতরিরমযী 
হাসান সহীহ)126  

وَل اهلِل صىل : ريض اهلل عنهَوَعْن َعبِد اهلِل بِن الَسائِِّب  5/1124 َن رَس 
َ
أ

                                                           
125 মুসরেম ৭৩০, নাসায়ী ১৬৪৬, ১৬৪৭, আবূ দাউদ ৯৫৪, আহমাদ ২৫৭৫৪ 
126 আবূ দাউদ ১২৬৯, রতিরমযী ৪২৭, ৪২৮, ইবনু মাজাহ ১১৬০, আহমাদ 

২৬২৩২ 



 

114 

وَل الَشْمس  َقبَْل  اهلل عليه وسلم ْن تَز 
َ
ْرَبعاً َبْعَد أ

َ
: الُظْهِر، َوقَالََكَن ي َصِِلّ أ

ْن يَْصَعَد يِل ِفيَها َعَمٌل َصاِلحٌ »
َ
ِحُّب أ

 
بَْواب  الَسَماِء، فَأ

َ
 .«إَِنَها َساَعٌة ت ْفتَح  ِفيَها أ

ِمِذُي، َوقَاَل   َحِديٌث َحَسٌن : رواه الرِتّ

৫/১১২৪। আবু্দল্লাহ ইবলন সালয়ব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, সূযণ (পরশ্চম র্র্লন) েলে যাবাি পি, নযাহলিি ফিলযি 
পূলবণ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম চাি িাকআত সুন্নত 
নামায পড়লতন। আি বেলতন, “এিা এমন সময়, যখন 
আসমালনি িািসমূহ খুলে নদওয়া হয়। তাই আমাি পিে নয, নস 
সমলয়ই আমাি সৎকমণ ঊলধ্বণ উঠুক।” (রতিরমযী হাসান)127  

َن انَليَِب صىل اهلل عليه وسلم ََكَن :  اهلل  َعنَْهاَوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ  6/1125
َ
أ

َن َبْعَدَها  رَبعاً قَبَل الُظْهِر، َصالَه 
َ
ِمِذُي، َوقَاَل . إَِذا لَْم ي َصِلّ أ َحِديٌث : َرَواه  الرِتّ

 َحَسٌن 

৬/১১২৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন নযাহলিি পূলবণ চাি িাক‘আত 
সুন্নত পড়লত সুলযার্ নপলতন না, তখন তাি পলি তা পলড় 
রনলতন। (রতিরমযী হাসান)128  

  
                                                           
127 রতিরমযী ৪৭৮, আহমাদ ১৪৯৭০ 
128 রতিরমযী ৪২৬, ইবনু মাজাহ ১১৫৮ 
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نذِة الَْعْصِ  -111  بَاب  س 

পরিলেদ - ২০০: আসলিি সুন্নলতি রববির্ 

يِب َطاِلٍّب ريض اهلل عنه قَاَل . 1/1126
َ
ّ بِن أ ِ صىل اهلل ََكَن انَليِِبُ : َعن َلََعِ

َن بِالتَْسِليِم لََعَ  وسلم عليه ْرَبَع َرَكَعاٍت، َيْفِصل  بَيْنَه 
َ
ي َصِِلّ َقبَْل الَعْْصِ أ

ْؤِمنِنَي  ْسِلِمنَي َوالم  ْم ِمَن الم  َقَربنَِي، َوَمْن تَِبَعه  ِمِذُي، . الَمالئَِكِة الم  َرَواه  الرِتّ
 َحِديٌث َحَسٌن : َوقَاَل 

১/১১২৬। আেী ইবলন আবী তালেব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আসলিি 
ফিয নামালযি আলর্ চাি িাকআত সুন্নত পড়লতন। তাি 
মাঝখালন রনকিবতণী নফলিশতাবর্ণ ও তাঁলদি অনুসািী মুসরেম ও 
মুরমনলদি প্ররত সাোম নপশ কিাি মাধ্যলম পাথণকয কিলতন।’ 
(অথণাৎ চাি িাকআলত দু’ িাকআত পি পি সাোম রফিলতন।) 
(রতিরমযী হাসান)129  

ّ صىل اهلل عليه وسلم 2/1127 يِِبِ
َما، َعِن انلَ َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه   ،وََعِن ابِن ع 

ْرَبعاً » :قَاَل 
َ
ِمِذُي، َوقَاَل  .«رَِحَم اهلل  اْمَرءاً َصّلذ َقْبَل الَعْصِ أ : رواه أب و َداو َد َوالرِتّ

 .َحِديٌث َحَسنٌ 

                                                           
129 রতিরমযী ৪২৯, ইবনু মাজাহ ১১৬১ 
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২/১১২৭। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আল্লাহ নসই বযরিি 
উপি িহম করুন, নয বযরি আসলিি পূলবণ চাি িাকআত সুন্নত 
পলড়।” (আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান)130  

3/1129  
َ
، أ يب طالٍّب، ريَِضَ اَّلَل عنه 

َ
صىل اهلل عليه َن انليَِب وعْن َلَِعّ بن أ

 .َكَن ي َصِِلّ َقبَْل الَعِْص َرْكَعتنَْيِ  وسلم

৩/১১২৮। আেী ইবনু আবী ত্বারেব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (মালঝ মালঝ) 
আসলিি আলর্ দু িাক‘আত (সুন্নাত) পড়লতন। (আবূ দাউদ) 
হারদসরি দুবণে।131 
 

نذِة الَْمْغرِِب َبْعَدَها َوَقْبلََها -110  بَاب  س 

                                                           
130 আবূ দাউদ ১২৭১, রতিরমযী ৪৩০ 
131 আরম (আেবানী) বেরিঃ রকন্তু ‘রতরন আসলিি পূলবণ দু’িাক‘আত আদায় 

কিলতন’ এ িার্ায় হাদীসরি শায। মাহফূয বা রনিাপদ হলে “রতরন 
আসলিি পূলবণ চাি িাক‘আত সোত আদায় কিলতন’। “ি‘ঈফ আবী 
দাঊদ” গ্রলন্থ (নং ২৩৫) এ সম্পলকণ রবস্তারিত আলোচনা কলিরি। আবূ 
দাউদ ১২৭২, রতিরমযী ৪২৯। 
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পরিলেদ - ২০১: মার্রিলবি ফিয নামালযি পূলবণ ও পলিি 
সুন্নলতি রববির্ 

এ রবর্লয় ইবলন উমাি ও আলয়শা (িারদয়াল্লাহু আনহুমা) হলত 
রবশুদ্ধ হারদস (১১০৫, ১১২২ নম্বলি) র্ত হলয়লি; যালত আলি নয, 
মার্রিলবি পি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম দু’ িাকআত 
নামায পড়লতন। 

َغَفٍل ريض اهلل عنه 1/1129 ّ صىل اهلل  َوَعْن عبد اهلل بن م  َعِن انَليِِبِ
رواه  .«لَِمْن َشاءَ »: قال ِف اثلَاثِلَةِ  .«َصلُوا َقْبَل الَمْغرِِب »: عليه وسلم، قَاَل 

 ابل َخارُِي 

১/১১২৯। আবু্দল্লাহ ইবলন মুর্াফ্ফাে িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (দু’বাি) 
বেলেন, “নতামিা মার্রিলবি পূলবণ (দু’ িাকআত) নামায পড়।” 
অতঃপি তৃতীয় বালি রতরন বেলেন, “যাি ইো হলব, (নস 
পড়লব।)” (বুখািী)132  

*(যরদও মার্রিলবি পূলবণ এরি সুন্নালত িালতবা নয় তবুও 
রতনবাি এ সম্পলকণ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
132 সহীহুে বুখািী ১১৮৩, ৭৩৬৮, আবূ দাউদ ১২৮১, আহমাদ ২০০২৯ 
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আলদশ কিালত এি গুরুত্ব প্রকাশ পালে। এি প্ররত িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উৎসাহ দান তথা নজাি নদওয়ায় 
এি মুস্তাহাব হওয়াি কথা প্ররতপন্ন হয়।) 

نٍَس ريض اهلل عنه قَاَل  2/1131
َ
وِل لََقْد َرأيْ : َوَعْن أ ْصَحاِب رَس 

َ
ت  ِكبَاَر أ

 َرَواه  ابل َخارُِي . اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَبْتَِدر وَن الَسَوارَِي ِعنَد الَمْغرِِب 

২/১১৩০। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
বড় বড় সাহাবীলদিলক নদলখরি, তাঁিা মার্রিলবি সময় থামগুলোি 
রদলক দ্রুত নবলর্ অগ্রসি হলতন।’ (দু’ িাকআত সুন্নত পড়াি 
উলদ্দলশয।) (বুখািী)133  

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه، قَاَل  3/1131 َنا ن َصِِلّ لََعَ َعهِد رَس   ك 
وِب الَشْمِس َقبَْل الَمْغرِِب، فَِقيَل  ر  َكا: َرْكَعتنَْيِ َبْعَد غ 

َ
ول  اهلِل صىل اهلل أ َن رَس 

َما ؟ قَاَل  ْرنَا َولَْم َينَْهنَا : عليه وسلم َصالَه  رواه . ََكَن يََرانَا ن َصِلّيِهَما فَلَْم يَأم 
 مسلم

৩/১১৩১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলতই বরর্ণত, রতরন 
                                                           
133 সহীহুে বুখািী ৫০৩, ৬২৫, মুসরেম ৮৩৬, ৮৩৭, নাসায়ী ৬৮২, আবূ 

দাউদ ১২৮২, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৬৫, ১৩৫৭১, ১৩৫৯৬, ইবনু মাজাহ 
১১৬৩, দালিমী ১৪৪১ 
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বলেন, ‘আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি যুলর্ 
সূযণালস্তি পি মার্রিলবি ফিয নামালযি আলর্ দু’ িাকআত সুন্নত 
পড়তাম।’ তাঁলক রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম ঐ দু’ িাকআত পড়লতন রক?’ রতরন বেলেন, ‘রতরন 
আমালদিলক ওই দু’ িাকআত পড়লত নদখলতন, রকন্তু আমালদিলক 
(তাি জনয) আলদশও কিলতন না এবং তা নথলক বাির্ও 
কিলতন না।’ (মুসরেম)134  

ؤَِذّن  لَِصاَلةِ الَمْغرِِب، : َوَعنْه، قَاَل  4/1132 َذَن الم 
َ
نَا بِالَمِدينَِة فَإَِذا أ ك 

ل  الَمْسِجَد  َل الَغِريَّب يَلَْدخ  ، َحََّت إَِن الَرج  وا َرْكَعتنَْيِ اْبتََدر وا الَسَوارَِي، فََرَكع 
ِلّ  َن الَصاَلةَ قَْد ص 

َ
ِة َمْن ي َصِلّيِهَما َفيَْحَسّب  أ  رواه مسلم. يَْت ِمْن َكْْثَ

৪/১১৩২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলতই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আমিা মরদনালত রিোম। যখন মুয়ারজ্জন মার্রিলবি 
আযান রদত, তখন নোলকিা থামগুরেি রদলক দ্রুত অগ্রসি হত 
এবং দু’ িাকআত নামায পড়ত। এমনরক নকান রবলদশী অলচনা 
মানুর্ মসরজলদ এলে, অরধ্কাংশ নোলকি ঐ দু’ িাকআত পড়া 
নদলখ মলন কিত নয, (মার্রিলবি ফিয) নামায পড়া হলয় নর্লি 

                                                           
134 মুসরেম ৮৩৬, সহীহুে বুখািী ৫০৩, ৬২৫, ৪৩৭০, নাসায়ী ৬৮২, আবূ 

দাউদ ১২৮, ইবনু মাজাহ ১১৬৩, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৪৫, ১৩৫৭১, 
দালিমী ১৪৪১ 
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(এবং তািা পলিি সুন্নত পড়লি)।’ (মুসরেম)135 

نذِة الِْعَّشاءِ َبْعَدَها َوَقْبلََها -111  بَاب  س 

পরিলেদ - ২০২: এশাি আলর্ ও পলিি সুন্নতসমূলহি 
রববির্ 

এ রবর্লয় রবর্ত ইবলন উমলিি (১১০৫ নং) হারদস, ‘আরম 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ এশাি পি দু’ 
িাকআত সুন্নত পলড়রি’ এবং আবু্দল্লাহ ইবলন মুর্াফ্ফাে কতৃণক 
বরর্ণত (১১০৬নং) হারদস, ‘প্রলতযক দুই আযালনি মধ্যবতণী সমলয় 
নামায আলি।’ উরল্লরখত হলয়লি। 

 م   -111
ْ
نذِة اجل  َعةِ بَاب  س 

পরিলেদ - ২০৩: জুমুআি সুন্নত 

ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু-এি পূলবণাি (১১০৫নং) হারদস 
র্ত হলয়লি। তালত উরল্লরখত হলয়লি নয, রতরন নবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
135 সহীহুে বুখািী ৫০৩, ৬২৫, মুসরেম ৮৩৬, ৮৩৭, নাসায়ী ৬৮২, আবূ 

দাউদ ১২৮২, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৬৫, ১৩৫৭১, ১৩৫৯৬, ইবনু মাজাহ 
১১৬৩, দালিমী ১৪৪১ 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ জুমুআি পি দু’ িাকআত সুন্নত 
পলড়লিন। (বুখািী ও মুসরেম) 

َريَرَة ر 1/1133 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : يض اهلل عنه  قَاَل وََعن أ قَاَل رَس 

ْربعاً » :عليه وسلم
َ
َعَة، فَلْي َصِلّ َبْعَدَها أ م اجل م  ك  َحد 

َ
 رواه مسلم .«إَِذا َصّلذ أ

১/১১৩৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
নকান বযরি জুমাি নামায আদায় কিলব, তখন নস নযন তািপি 
চাি িাকআত (সুন্নত) পলড়।” (মুসরেম)136   

َما 2/1134 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : وََعِن ابِن ع 
َ
أ

َعِة َحََّت َينَْْصَِف، َفي َصِِلّ َرْكَعتنَْيِ ِف بَيْتِهِ   رواه مسلم.  ََكَن اَل ي َصِِلّ َبْعَد اجل م 

২/১১৩৪। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জুমাি পি (মসরজদ নথলক) রফলি 
না আসা পযণন্ত নকান সুন্নত নামায পড়লতন না। সুতিাং রনজ 

                                                           
136 মুসরেম ৮৮১, রতিরমযী ৫২৩-২৪, নাসায়ী ১৪২৬, আবূ দাউদ ১১৩১, ইবনু 

মাজাহ ১১৩২, আহমাদ ৯৪০৬, ১০১০১, দালিমী ১৫৭৫ 
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বারড়লত (এলস) দু’ িাকআত নামায পড়লতন। (মুসরেম)137  

ّنلذَوافِِل ِِف اْْلَْيِت  َسَواًء الرذاتَِبة  وََغرْي َها بَاب  اِْستِْحَباِب َجْعِل ا -111
َما  وِ الَْفْصِل بَيَْنه 

َ
ْوَضِع الَْفِرْيَضِة أ ْمِر بِاّتلذْحِوْيِل لِلنذافِلَِة ِمْن مذ

َ
َواأْل

 بَِكاَلمٍ 
পরিলেদ - ২০৪: নফে (ও সুন্নত নামায) ঘলি পড়া উত্তম। তা 
সুন্নলত মুআক্কাদাহ নহাক রকংবা অনয রকিু। সুন্নত বা নফলেি 

জনয, নয স্থালন ফিয নামায পড়া হলয়লি নস স্থান পরিবতণন কিা 
বা ফিয ও তাি মলধ্য নকালনা কথা িািা বযবধ্ান সৃরষ্ট কিাি 

রনলদণশ 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : َعن َزيِد بِن ثَابٍِت ريض اهلل عنه  1/1135
َ
أ

ُيَها اّنلذاس  » :قَاَل 
َ
ِ َصالَة  الَمْرءِ ِِف بَيْتِِه  َصلُوا أ الَة ْم، فَإنذ أْفَضَل الصذ ِِف ب ي وتِك 
 متفٌق َعلَيْهِ  .«إاِلذ الَمْكت وَبةَ 

                                                           
137 সহীহুে বুখািী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসরেম ৭২৩, ৭২৯, 

৮৮২, রতিরমযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, 
১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ 
১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, 
৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মারেক 
২৬১, ২৮৫, দালিমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪ 
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১/১১৩৫। যালয়দ ইবলন সালবত িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নহ নোক 
সকে! নতামিা রনজ রনজ বারড়লত নামায পড়। কাির্, ফিয 
নামায বযতীত পুরুলর্ি উত্তম নামায হে, যা নস রনজ বারড়লত 
পলড় থালক।” (বুখািী ও মুসরেম) 138  

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  2/1136 َما، َعِن انَليِِبِ َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  وََعِن ابِن ع 
ب  » :قَاَل  وَها ق  ْم، َوالَ َتتذِخذ  ْم ِِف ب ي وتِك   متفٌق َعلَيْهِ  .«وراً اْجَعل وا ِمْن َصالَتِك 

২/১১৩৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামিা রনলজলদি রকিু 
নামায নতামালদি বারড়লত পড় এবং নস (ঘি-বারড়)গুরেলক কবলি 
পরির্ত কলিা না।” (বুখািী ও মুসরেম)139  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه  3/1137 قَاَل رَس 
ْم َصالَتَه  ِِف َمّْسِجِدهِ فَلَْيْجَعْل ِْلَيْتِِه نَِصيباً ِمْن »: وسلم ك  َحد 

َ
إَِذا قَََض أ

 رواه مسلم .«َصالَتِِه ؛ فَإِنذ اهلَل َجاِعٌل ِِف بَيْتِِه مِْن َصالَتِِه َخرْياً 
                                                           
138 সহীহুে বুখািী ৭৩১, ৬১১৩, ৭২৯০, মুসরেম ৭৮১, রতিরমযী ৪৫০, নাসায়ী 

১৫৯৯, আবূ দাউদ ১০৪৪, ১৪৫৭, আহমাদ ২১০৭২, ২১০৮, ২১১১৪, 
মুওয়াত্তা মারেক ২৯৩, দালিমী ১৩৫৬ 

139 সহীহুে বুখািী ৪৩২, ১১৮৭, মুসরেম ৭৭৭, রতিরমযী ৪৫১, নাসায়ী ১৫৯৮, 
আবূ দাউদ ১৪৫৮, ইবনু মাজাহ ১৩৭৭, আহমাদ ৪৪৯৭, ৪৬৩৯, ৬০০৯ 
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৩/১১৩৭। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি স্বীয় (ফিয) নামায মসরজলদ আদায় কলি ননলব, নস নযন 
তাি রকিু নামায রনজ বারড়ি জনযও রনধ্ণারিত কলি। নকননা, তাি 
রনজ ঘলি আদায়কৃত (সুন্নত) নামালয আল্লাহ তাি জনয কেযার্ ও 
বিকত প্রদান কলিন।” (মুসরেম)140  

َمَر بِن َعَّطاءٍ  4/1139 رَْسلَه  إََِل الَسائِِّب ابِن : َوَعْن ع 
َ
بَْْيٍ أ َن نَافَِع ْبَن ج 

َ
أ

َعاِوَية  ِِف الَصاَلِة، َفَقاَل  ٍء َرآه  ِمنْه  م  َل   َعْن ََشْ
َ
ْخِت نَِمٍر يَسأ

 
َنَعْم، َصلَيْت  َمَعه  : أ

وَرةِ، فَلََما َعَة ِف الَمْقص  ، فَلََما َدَخَل  اجل م  ْمت  ِِف َمَقاِِم، فََصلَيْت  ، ق  َسلََم اإلَمام 
، َفَقاَل  رَْسَل إيَلَ

َ
ْد لَِما َفَعلَْت : أ َعَة فاََل تَِصلَْها بَِصالةٍ . اَل َتع  إَِذا َصلَيَْت اجل م 

وَل اهلِل  َج ؛ فَإَِن رَس  ْو َتْر 
َ
َمرَ  صىل اهلل عليه وسلمَحََّت َتتلَََكََم أ

َ
ن اَل أ

َ
نَا بَِذلَِك، أ

َج  ْو ََنْر 
َ
 رواه مسلم. ن وِصَل َصاَلًة بَِصاَلةٍ َحََّت َنتلَََكََم أ

৪/১১৩৮। উমাি ইবলন আতা হলত বরর্ণত, নালফ‘ ইবলন 
জুবাইি তালঁক নালমলিি িালগ্ন সালয়লবি রনকি এমন একরি 
রবর্লয় প্রশ্ন কিাি উলদ্দলশয পাঠালেন, যা মুয়ারবয়া িারদয়াল্লাহু 
আনহু তাঁলক নামালযি বযাপালি কিলত নদলখরিলেন। রতরন 
বেলেন, ‘হযাঁ, আরম তাঁি (মুয়ারবয়া)ি সালথ মাকসূিায় (মসরজলদি 

                                                           
140 মুসরেম ৭৭৮, ইবনু মাজাহ ১৩৭৬, আহমাদ ১৩৯৮২, ১৩৯৮৬ 
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মলধ্য বাদশালদি জনয বতরি রবলশর্ রনিাপদ স্থান) জুমাি নামায 
পলড়রি। সুতিাং যখন ইমাম সাোম রফিালেন, তখন আরম 
নযখালন ফিয নামায পড়রিোম, নসখালনই উলঠ দাঁরড়লয় নর্োম 
এবং (সুন্নত) নামায পড়োম। তািপি যখন মুয়ারবয়া িারদয়াল্লাহু 
আনহু বারড় প্রলবশ কিলেন, তখন আমালক নডলক পাঠালেন এবং 
বেলেন, “তুরম যা কিলে তা আর্ামীলত আি কখলনা কলিা না। 
যখন তুরম জুমাি (ফিয) নামায পড়লব, তখন তাি সালথ রমরেলয় 
অনয নামায পলড়া না; যতের্ না তুরম কালিা সালথ কথা বে 
অথবা নসখান নথলক অনযত্র সলি যাও। নকননা, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই আলদশ আমালদিলক কলিলিন 
নয, আমিা নযন এক নামাযলক অনয নামালযি সালথ না রমোই, 
যতের্ না নকালনা নোলকি সালথ কথা বলে ননই, রকংবা নসখান 
হলত অনযত্র সলি যাই।” (মুসরেম)141 

 

َدٌة َوَبَياِن بَ  -111 نذٌة ُمَؤكذ نذه  س 
َ
َِثّ لََعى َصاَلةِ الِْوتِْر َوَبَياِن أ اب  احلْ

 َوْقتِهِ 

পরিলেদ - ২০৫: রবতলিি প্ররত উৎসাহ দান, তা সুন্নলত 
                                                           
141 মুসরেম ৮৮৩, আবূ দাউদ ১১২৯, আহমাদ ১৬৪২৪, ১৬৪৬৮ 
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মুআক্কাদাহ এবং তা পড়াি সময় 

َبِة، الِوتْر  لَيَْس ِِبَتٍْم َكَصاَلِة الَمْكت و: َعن َلََعٍ ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1139
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم،  قَاَل  ُِب الِوتَْر، »: َولَِكْن َسَن  رَس  إنذ اهلَل وِتٌْر حي 

ْرآنِ  وا يَا أْهَل الق  ْوتِر 
َ
ب و داود والرتمذي، وقال .«فَأ

َ
 حديث حسن : رواه أ

১/১১৩৯। আেী িারদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘রবতলিি নামায, ফিয নামালযি নযায় অপরিহাযণ নয়। রকন্তু নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এরিলক প্রচরেত কলিলিন (অথণাৎ 
এরি সুন্নত)। রতরন বলেলিন, “রনশ্চয় আল্লাহ রবরতি (রবলজাড়) 
নসলহতু রতরন রবরতি (রবলজাড়লক) িােবালসন। অতএব নহ 
কুিআলনি ধ্ািক-বাহকর্র্! নতামিা রবরতি পড়।” (আবূ দাউদ, 
রতিরমযী হাসান) 142  

ول  : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  2/1141 ْوتََر  رَس 
َ
ّ اللَيِْل قَْد أ

ِ
ِمْن لُك 

َوِل اللَيِْل، َوِمْن أوَْسِّطِه، َوِمْن آِخِرهِ، َوانْتَََه 
َ
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، ِمْن أ

ه  إََِل الَسَحِر   متفٌق َعلَيْهِ . ِوتْر 

২/১১৪০। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িালতি প্ররতরি িালর্ই িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
142 আবূ দাউদ ১৪১৬, রতিরমযী ৪৫৩, নাসায়ী ১৬৭৫, ইবনু মাজাহ ১১৬৯ 
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ওয়াসাল্লাম রবরতি পলড়লিন; িালতি প্রথম িালর্, এি মধ্য িালর্ 
ও নশর্ িালর্। তাঁি রবতলিি নশর্ সময় রিে নিািলবো পযণন্ত।’ 
(বুখািী, মুসরেম)143  

(অথণাৎ এি প্রথম সময় এশাি পি পিই শুরু হয় আি নশর্ 
সময় ফজি উদয়কাে অবরধ্ অবরশষ্ট থালক। এি মলধ্য নয নকান 
সময় ১,৩,৫,৭, প্রিৃরত রবলজাড় সংখযায় রবরতি পড়া রবলধ্য়।) 

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  3/1141 َما، َعِن انَليِِبِ َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  وََعِن ابِن ع 
ْم بِاللذْيِل وِتْر»: قَاَل   متفٌق َعلَيْهِ  .«اً اْجَعل وا آِخَر َصالَتِك 

৩/১১৪১। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামিা নতামালদি 
িালতি নশর্ নামায রবরতি কি।” (বুখািী ও মুসরেম)144  

                                                           
143 মুসরেম ৭৪৫, রতিরমযী ৪৫৬, নাসায়ী ১৬৮১, আবূ দাউদ ১৪৩৫, ইবনু 

মাজাহ ১১৮৫, আহমাদ ২৪৪৫৩, দালিমী ১৫৮৭ 
144 সহীহুে বুখািী ৪৭২, ৯৯৫, নাসায়ী , ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, 

মুসরেম ৭৪৯, ৭৫১, রতিরমযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, 
১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ 
দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ 
৪৪৭৮, ৪৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা 
মারেক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দালিমী ১৪৫৮ 
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يب َسِعيٍد اخل درِي 4/1142
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : َوَعْن أ

َ
 :أ

« 
َ
واأ ْن ت ْصبِح 

َ
وا َقْبَل أ  رواه مسلم .«ْوتِر 

৪/১১৪২। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “ফজি হওয়াি 
পূলবণই নতামিা রবরতি পলড় নফে।” (মুসরেম)145  

َن انَليَِب صىل: َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها 5/1143
َ
اهلل عليه وسلم ََكَن  أ

ْوتَرْت 
َ
ْيَقَظَها فَأ

َ
، أ ْعرَتَِّضٌة َبنْيَ يََديِْه، فَإَذا بيَِقَ الِوتْر  ي َصِِلّ َصاَلتَه  بِاللَيِْل، َوِِهَ م 

  رواه مسلم. 

، قَاَل : ويف روايٍة ََل   وتِرِي يَا ََعئَِّشة»: فَإَذا بيَِقَ الِوتْر 
َ
 .«ق وِِم فَأ

৫/১১৪৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা কতৃণক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িালত তাঁি (তাহাজু্জদ) নামায 
পড়লতন। আি রতরন (আলয়শা) তাঁি সামলন আড়াআরড় শুলয় 
থাকলতন। অতঃপি যখন (সব নামায পলড়) রবরতি বারক থাকত, 
তখন তাঁলক রতরন জার্ালতন এবং রতরন (আলয়শা) রবরতি 

                                                           
145 মুসরেম ৭৫৪, রতিরমযী ৪৬৮, নাসায়ী ১৬৮৩, ১৬৮৪, ইবনু মাজাহ ১১৮৯, আহমাদ 

১০৭১, ১০৯০৯, ১০৯৩১, ১১২০৮, দালিমী ১৫৮৮ 
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পড়লতন। (মুসরেম)146  

অনয বর্ণনায় আলি, যখন রবরতি অবরশষ্ট থাকত, তখন রতরন 
বেলতন, “আলয়শা! উঠ, রবরতি পলড় নাও।” 

َما 6/1144 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : وََعِن ابِن ع 
َ
أ

وا الُصْبَح بِالِوتْرِ »: قَاَل  ب و داود والرتمذي، وقال.«بَاِدر 
َ
حديث حسن : رواه أ

 صحيح 

৬/১১৪৪। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “ফজি হওয়াি আলর্ 
িালর্ই রবরতি পলড় নাও।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান সহীহ)147  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه، قَاَل  7/1145 قَاَل رَس 
ْن »: وسلم

َ
وَم َمْن َخاَف أ ْن َيق 

َ
ََل ، َوَمْن َطِمَع أ وذ

َ
وَم مِْن آِخِر اللذْيِل، فَلْي وتِْر أ الَ َيق 

                                                           
146 মুসরেম ৭৪৪, সহীহুে বুখািী ৫১২-১৫, ৫১৯, নাসায়ী ১৬৬-৬৮, ৭৫৯, 

আবূ দাউদ ৭১০-১৪, আহমাদ ২৪৬৫৮, ২৫১৬৮ 
147 সহীহুে বুখািী ৯৯৫, ৪৭২, নাসায়ী , ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, 

মুসরেম ৭৪৯, ৭৫১, রতিরমযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, 
১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ 
দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ 
৪৪৭৮, ৪৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা 
মারেক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দালিমী ১৪৫৮ 
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ْفَضل  
َ
وَدٌة، َوَذلَِك أ  رواه مسلم. «آِخرَه  َفلْي وتِْر آِخَر اللذيِل، فَإِنذ َصالَةَ آِخِر اللذْيِل َمّْشه 

৭/১১৪৫। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি নশর্ িালত উঠলত না পািাি আশংকা কিলব, নস নযন শুরু 
িালতই রবরতি পলড় ননয়। আি নয বযরি িালতি নশর্ িালর্ উলঠ 
(ইবাদত) কিাি োেসা িালখ, নস নযন িালতি নশর্ িালর্ই 
রবরতি সমাধ্া কলি। কাির্, িালতি নশর্ িালর্ি নামালয 
নফলিশতািা হারজি হন এবং এরিই উত্তম আমে। (মুসরেম)148  

 بَاب  فَْضِل َصاَلةِ الُضحى  -111

َحاَفَظِة َعلَْيَها َُث لََعَ الْم  ْوَسِطَها، َواحلْ
َ
ْكَْثَِها وَأ

َ
قَلَِّها وَأ

َ
 َوَبَياِن أ

পরিলেদ - ২০৬: চাশলতি নামালযি ফযীেত 

এি নূযনতম অরধ্কতম ও মধ্যম িাকআত সংখযাি উলল্লখ তথা 
অবযাহত-িালব এরি পড়াি প্ররত উৎসাহ দান 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1146 يِب ه 
َ
وَْصايِن َخِليِِل بِِصيَاِم ثاََلثَِة : َعن أ

َ
أ

                                                           
148 মুসরেম ৭৫৫, রতিরমযী ৪৫৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৭, আহমাদ ১৩৯৭২, 

১৪২১৫, ১৪৩৩৫, ২৭০২১ 
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ْرق َد 
َ
ْن أ

َ
وتَِر َقبَْل أ

 
ْن أ

َ
ّ َشْهٍر، َوَرْكَعََت الُضََح، َوأ

ِ
يَاٍم ِمْن لُك 

َ
 متفٌق َعلَيِْه . أ

১/১১৪৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আমাি অন্তিে বিু আমালক এই রতনরি রবর্লয় অরসয়ত 
কলিলিন; (১) প্ররত মালস রতনরি (১৩, ১৪, ১৫ তারিলখ) নিাযা 
িাখাি। (২) চাশলতি দু’ িাকআত (সুন্নত) পড়াি। (৩) এবং 
ঘুমাবাি আলর্ রবরতি পলড় ননওয়াি।’ (বুখািী ও মুসরেম)149  

ঘুমাবাি আলর্ রবরতি পলড় ননওয়াি হুকুম নসই বযরিি জনয, 
নয িালতি নশলর্ উঠলত পািলব বলে আত্ম্রনিণিশীে হলত পালি না। 
নলচৎ িালতি নশর্িালর্ রবরতি পড়াই নবশী উত্তম।  

يب َذرٍ  2/1147
َ
ّ صىل اهلل عليه وسلم َوَعْن أ  :قَاَل  ،ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبِ

الَََم ِمْن » ِّ س 
ْم َصَدقَةٌ ي ْصبح  لََعَ لُك  َحِدك 

َ
ُ ََتِْميَدةٍ : أ ُ تَّْسبِيَحٍة َصَدقٌَة، َولُك  فلَُك 

وِف َصَدقٌَة،  ْمٌر بِالَمْعر 
َ
ُ تَْكبرَِيٍة َصَدقٌَة، وَأ ُ َتْهلِيلٍَة َصَدقٌَة، َولُك  َصَدقٌَة، َولُك 

مَ  ه  ْزِئ  ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن يَْرَكع  ْنَكِر َصَدقٌَة، َوَي   .«ا ِمن الُضَح َوَنْْهٌ َعِن الم 
 واه مسلمر

                                                           
149 সহীহুে বুখািী ১১৭৮, ১৯৮১, মুসরেম ৭২১, রতিরমযী ৭৬০, নাসায়ী 

১৬৭৭-৭৮, ২৪০৬, আবূ দাউদ ১৪৩২, আহমাদ ৭০৯৮, ৭১৪০, ৭৪০৯, 
৭৪৬০, ৭৫৩৮, ৭৫৪১, ৭৬১৫, ৮০৪৪, ৮১৮৪, ৮৮৪৫, ৯৬০০, ১০১০৫, 
দালিমী ১৪৫৪, ১৭৪৫ 



 

132 

২/১১৪৭। আবূ জি িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামালদি নকউ এমন 
অবস্থায় সকালে উলঠ নয, তাি (নদলহি) প্ররতরি নজালড়ি সদকা 
নদওয়াি জনয নস দায়বদ্ধ হয়। সুতিাং প্রলতযক ‘সুবহানাল্লাহ’ বো 
সদকাস্বরূপ, প্রলতযক ‘আেহামদুরেল্লাহ’ বো সদকাস্বরূপ, প্রলতযক 
‘োইোহা ইল্লাল্লাহ’ বো সদকাস্বরূপ, প্ররতরি ‘আল্লাহু আকবাি’ 
বো সদকাস্বরূপ, সৎকালজি আলদশ নদওয়া সদকাস্বরূপ এবং 
মে-কালজ বাধ্া নদওয়া সদকাস্বরূপ। আি এ সমস্ত রকিুি 
পরিবলতণ দু’ িাকআত (চাশলতি) নামায পড়লে তা যলথষ্ট হলব।” 
(মুসরেম)150  

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها قَالَْت  3/1149 ََكَن رَس 
ْربَعاً، َويَِزيد  َما َشاَء اهلل 

َ
 رواه مسلم. عليه وسلم ي َصِِلّ الُضََح أ

৩/১১৪৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম চাশলতি চাি 
িাকআত নামায পড়লতন এবং আল্লাহ যতিা চাইলতন নসই মত 
রতরন আিও নবশী পড়লতন।’ (মুসরেম) 151  

                                                           
150 মুসরেম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫-৮৬ 
151 মুসরেম ৭১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৮১, আহমাদ ২৩৯৩৫, ২৪১১৭, ২৪৩৬৮, 

২৪৫৯৯, ২৪৭০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, মুসরেম ৩৩৬, রতিরমযী 
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يب َطاِلٍّب ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  4/1149
َ
ِمّ َهاِِنٍء فَاِختََة بِنِت أ

 
: َوَعْن أ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه و ، فَلََما َذَهبْت  إََِل رَس  سلم، ََعَم الَفتِْح فَوََجْدت ه  َيْغتَِسل 
َحً  ْسِلِه، َصىَل َثَمايِنَ َرَكَعاٍت، وََذلَِك ّض  وهذا ُمتْص  . متفٌق َعلَيِْه . فََرَغ ِمْن غ 

 لفِظ إحدى روايات مسلم

৪/১১৪৯। উলম্ম হানী ফালখতাহ রবনলত আবু তালেব সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘মক্কা রবজলয়ি 
বিলি আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
দিবালি উপরস্থত হলয় নদরখ নয, রতরন নর্াসে কিলিন। যখন 
রতরন নর্াসে সম্পন্ন কিলেন, তখন আি িাকআত নামায 
পড়লেন। আি তখন রিে চাশলতি সময়।’ (বুখািী ও মুসরেম, এ 
শব্দগুরে মুসরেলমি একরি বর্ণনাি সংরেপ্তসাি)152  

ْمِس إَِلى َزَوالَِها -111  بَاب  ََتِْوْيِز َصاَلةِ الُضحى ِمْن اِْرتَِفاِع الّشذ

                                                                                                            

৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, ৪১৫, আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, ইবনু মাজাহ 
৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, ২৬৮৩৩, মুওয়াত্তা 
মারেক ৩৫৯, দালিমী ১৪৫২-৫৩ 

152 মুসরেম ৭১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৮১, আহমাদ ২৩৯৩৫, ২৪১১৭, ২৪৩৬৮, 
২৪৫৯৯, ২৪৭০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, মুসরেম ৩৩৬, রতিরমযী 
৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, ৪১৫, আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, ইবনু মাজাহ 
৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, ২৬৮৩৩, মুওয়াত্তা 
মারেক ৩৫৯, দালিমী ১৪৫২-৫৩ 
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َِرّ َواِْرتَِفاِع الُضحى 
ْ
ْن ت َصّلى ِعْنَد اِْشتَِداِد احل

َ
ْفَضل  أ

َ
 َواأْل

পরিলেদ - ২০৭: সূযণ উচুঁলত ওঠাি পি নথলক েো পযণন্ত 

চাশলতি নামায পড়া রবলধ্য়। উত্তম হে রদন উত্তপ্ত হলে 
এবং সূযণ আিও উচুঁলত উঠলে এ নামায পড়া 

ْرقَم  1/1151
َ
ى قَْوماً ي َصلُوَن ِمَن الُضََح، : ريض اهلل عنهَعن َزيِد بِن أ

َ
أنَه  َرأ

وَل ا: َفَقاَل  ، إَِن رَس  فَْضل 
َ
َن الَصاَلَة ِِف َغْْيِ َهِذهِ الَساَعِة أ

َ
وا أ َما لََقْد َعِلم 

َ
: هلِل، قَاَل أ

وذابَِي ِحْيَ تَْرَمض  الِفَصال  »
َ
 رواه مسلم .«َصالَة  األ

১/১১৫০। যায়দ ইবন আিকাম িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 
বরর্ণত, একদা রতরন নদখলেন, একদে নোক চাশলতি নামায 
পড়লি। রতরন বেলেন, ‘যরদ ওিা জানত নয, নামায এ সময় িাড়া 
অনয সমলয় পড়া উত্তম। আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আওয়াবীন (আল্লাহি রদলক 
প্রতযাবতণনকািী)নদি নামায যখন উলিি বাচ্চাি পা বারেলত র্িম 
অনুিব কলি।” (মুসরেম)153  

 

َِثّ لََعى َصاَلةِ ََتِيذِة الَْمّْسِجدِ  -118  بَاب  احلْ
                                                           
153 মুসরেম ৭৪৮, আহমাদ ১৮৭৭, ১৮৭৮৪, ১৮৮৩২, ১৮৮৬০, দালিমী ১৪৫৭ 
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পরিলেদ - ২০৮: তারহয়যাতুে মসরজদ 

(মসরজলদ প্রলবশ কিলে দু’ িাকআত নফে নামায পড়া) এি 
জনয উিুদ্ধকির্। মসরজলদ েুলক ঐ নফে পড়াি আলর্ বসা 
মাকরুহ। নয নকান সমলয়ই প্রলবশ কিা নহাক না নকন তা পড়া 
চলে। উপিন্তু তারহয়যাতুে মসরজলদি রনয়লত দু’ িাকআত পড়লে 
অথবা ফিয বা সুন্নলত িালতবা পড়লে উলদ্দশয পূির্ হলয় যালব। 
(অথণাৎ তারহয়যাতুে মসরজদ আি আোদািালব পড়লত হলব না।) 

يب َقتَاَدَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1151
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعن أ قَاَل رَس 

م  الَمّْسِجَد، فاَلَ ََيْلِْس َحَّتذ ي َصِِلّ َرْكَعَتْيِ »:وسلم  ك  َحد 
َ
متفٌق  .«إَِذا َدَخَل أ

 َعلَيْهِ 

১/১১৫১। আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
নতামালদি নকউ মসরজদ প্রলবশ কিলব, তখন নস নযন দু’ 
িাকআত নামায না পড়া অবরধ্ না বলস।” (বুখািী ও মুসরেম) 154 

َتيْت  انلَيَِب صىل اهلل عليه وسلم : َقاَل ريض اهلل عنهَوَعْن جابٍر  2/1152
َ
أ

                                                           
154 সহীহুে বুখািী ৪৪৪, ১১৬৭, মুসরেম ৭১৪, রতিরমযী ৩১৬, নাসায়ী ৭৩০, 

আবূ দাউদ ৪৬৭, ইবনু মাজাহ ১০২৩, আহমাদ ২২০১৭, ২২০৭২, 
২২০৮৮, ২২১৪৬, দালিমী ১৩৯৩ 
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َو ِف الَمْسِجِد، َفَقاَل وَ   متفٌق َعلَيْهِ  «َصِلّ َرْكَعَتْيِ » :ه 

২/১১৫২। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি 
এোম, তখন রতরন মসরজলদ রিলেন। রতরন বেলেন, “দু’ 
িাকআত নামায পড়।” (বুখািী, মুসরেম)155  

ْوءِ بَ  -111  اب  اِْستِْحَباِب َرْكَعَتْيِ َبْعَد الْو ض 

পরিলেদ - ২০৯: ওজুি পি তারহয়যাতুে ওজুি দু’ 
িাকআত 

নামায পড়া উত্তম 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1153 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ َن رَس 

َ
أ

ْرََج َعَملٍ ! يَا باِلَل  »: وسلم قَاَل بِلِاَللٍ 
َ
ثِِْن بِأ َعِملَْته  ِِف اإِلْسالَِم، فَإِِِنّ  َحِدّ

                                                           
155 সহীহুে বুখািী ৪৪৩, ১৮০১, ২০৯৭, ২৩০৯, ২৩৯৪, ২৪৭০, ২৬০৩, 

২৬০৪, ২৭১৮, ২৮৬১, ২৯৬৭, ৩০৮৭, ৩০৯০, ৫০৭৯, ৫২৪৫-৫২৪৭, 
মুসরেম ৭১৫, রতিরমযী ১১০০, ১১৭২, ২৭১২, নাসায়ী ৩২১৯, ৩২২০, 
৩২২৬, ৪৫৯০, ৪৫৯১, ৪৬৩৭-৪৬৪১, আবূ দাউদ ২০৪৮, ২৭৭৬-২৭৭৮, 
৩৩৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১৮, ১৩৭৬৪, ১৩৭৭২, ১৩৭৮০, 
১৩৮১৪, ১৩৮২০, ১৩৮২২, দালিমী ২২১৬, ২৬৩১ 
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ْرََج ِعنْدي : قَاَل  «َسِمْعت  َدفذ َنْعلَْيَك َبْيَ يََديذ ِِف اجَلنذةِ 
َ
َما َعِملْت  َعَماًل أ

وِر َما  ْو َنَهاٍر إاَِل َصلَيْت  بَِذلَِك الُّطه 
َ
وراً ِِف َساَعٍة ِمْن يَلٍْل أ ه  َتَّطَهْر ط 

َ
يِنّ لَْم أ

َ
ِمْن أ

َصِِلّ ك  
 
ْن أ

َ
 متفٌق َعلَيِْه، وهذا لفظ ابلخاري. ِتَّب يِل أ

১/১১৫৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রবোে িারদয়াল্লাহু 
আনহু-নক উলদ্দশয কলি বেলেন, “নহ রবোে! আমালক সবণারধ্ক 
আশাপ্রদ আমে বে, যা তুরম ইসোম গ্রহলর্ি পি বাস্তবারয়ত 
কলিি। নকননা, আরম (রম’িালজি িালত) জান্নালতি মলধ্য আমাি 
সমু্মলখ নতামাি জুতাি শব্দ শুলনরি।” রবোে িারদয়াল্লাহু আনহু 
বেলেন, ‘আমাি দৃরষ্টলত এি চাইলত নবশী আশাপ্রদ এমন নকান 
আমে করিরন নয, আরম যখনই িাত-রদলনি মলধ্য নয নকান সময় 
পরবত্রতা অজণন (ওযু, নর্াসে বা তায়ামু্মম) কলিরি, তখনই 
ততিুকু নামায পলড়রি, যতিুকু নামায পড়া আমাি িালর্য রেরপবদ্ধ 
রিে।’ (বুখািী ও মুসরেম, এ শব্দগুরে বুখািীি)156  

ْوبَِها َوااْلِْغتَِّساِل لََها -101 َعِة َوو ج   م 
ْ
 بَاب  فَْضِل يَْوِم اجل

                                                           
156 সহীহুে বুখািী ১১৪৯, মুসরেম ২৪৫০৮, আহমাদ ৮১৯৮, ৯৩৮০ 
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ُيِب َواّتلذْبِكرْيِ إََِلَْها َواّدُلََع  ّ َواّتلذط  يِِبِ
اَلةِ لََعَ اّنلذ َعِة َوالصذ  م 

ْ
ءِ يَْوَم اجل

َصّلذ اهلل  َعلَْيِه وََسلذَم فِْيِه َوَبَياِن َساَعِة اإْلَِجابَِة َواْستِْحَباِب إِْكَثارِ 
َعةِ   م 

ْ
 ِذْكِر اهللِ َبْعَد اجل

পরিলেদ - ২১০: জুমাি রদলনি মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব 

জুমাি জনয নর্াসে কিা, সুর্রি বযবহাি কিা, সকাে সকাে 
মসরজলদ যাওয়া, এ রদলন নদা‘আ কিা, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি উপি দরূদ পড়া ও এ রদলনি নকান এক সমলয় 
নদা‘আ কবুে হওয়াি রববির্ এবং জুমাি পি নবশী নবশী মহান 

আল্লাহি রযরকি কিা মুস্তাহাব 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

إِذ   ﴿: قَاَل اهلل َتَعاََل  تِ  اف  ي  و  ٱ ُقِض ل  وا  ٱف   ةُ لَّص ت ِِشُ  ٱ ِف  ن
وا  ب  ٱو   ِض ۡرل   ُغ ن ت  ض   ِم ِ ٱ لِ ف   ّلَل

ُروا  ذ  ٱو   ِي   ّلَل  ٱ ُك ث م   اك  ُك لَ ف   لَع  ون  ُت ُِح  (  11: اجلمعة) ﴾ ١٠ ل

অথণাৎ অতঃপি নামায সমাপ্ত হলে নতামিা পৃরথবীলত িরড়লয় 
পড় এবং আল্লাহি অনুগ্রহ সিান কি ও আল্লাহলক অরধ্ক-রূলপ 
স্মির্ কি; যালত নতামিা সফেকাম হও। (সূিা জুমআ ১০ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَال 1/1154 يِب ه 
َ
ول اهلِل  : َوَعْن أ َخرْي  يَوٍم »قَاَل رَس 
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َعةِ  ْمس  يَْوم  اجل م  ْدِخَل اجَلنذَة، َوفِيِه : َطلََعْت َعلَْيِه الّشذ
 
، َوفِيِه أ لَِق آَدم  فِيِه خ 

ْخِرَج مِ 
 
 رواه مسلم .«ْنَهاأ

১/১১৫৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যাি উপি সূযণ উরদত 
হলয়লি তাি মলধ্য সবণলেষ্ঠ রদন হে জুমাি রদন। এই রদলন 
আদমলক সৃরষ্ট কিা হলয়লি, এই রদলন তাঁলক জান্নালত স্থান নদওয়া 
হলয়লি এবং এই রদলনই তাঁলক জান্নাত নথলক নবি কলি নদওয়া 
হলয়লি।” (মুসরেম)157  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه، قَاَل  2/1155  »: قَاَل رَس 
َ
أ َمْن تََوضذ
ِفَر ََل  َما بَيَْنه  َوَبْيَ  نَْصَت، غ 

َ
َعَة، فَاْستََمَع وَأ ََت اجل م 

َ
وَء ث مذ أ ْحَّسَن الو ض 

َ
فَأ

َعِة َوزِ   رواه مسلم .«ياَدة  ثاَلَثَِة أيذاٍم، َوَمْن َمسذ احَلََص، َفَقْد لََغااجل م 

২/১১৫৫। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি উত্তমরূলপ ওযু সম্পাদন কলি জুমাি নামায পড়লত আসলব 
এবং নীিলব মলনালযার্-সহকালি (খুতবা) শুনলব, তাি নসই জুমআ 
হলত পিবতণী জুমাি মধ্যবতণী সময় তথা আিও রতন রদলনি (েুদ্র 

                                                           
157 মুসরেম ৮৫৪, রতিরমযী ৪৮৮, ৪৯১, নাসায়ী ১৩৭৩, ১৪৩০, আহমাদ 

৭৬৩০, ৮১৪১, ৯৯৩০, ১০১৬৭, ১০২৬৭, ১০৫৮৭, ২৭৬০৮, ২৭২৩৪ 
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েুদ্র) পাপসমূহ েমা কলি নদওয়া হলব। আি নয বযরি কাঁকি 
স্পশণ কিলব, নস বালজ কাজ কিলব।” (মুসরেম)158   

ّ صىل اهلل عليه وسلم 3/1156 يِِبِ
، »: قَاَل  ،َوَعنْه، َعِن انلَ لََوات  اْلَْمس  الصذ

َراٌت َما بَيْنَه نذ إَِذا اْجت نَِبِت  َكِفّ َعِة، َوَرَمَضان  إََِل َرَمَضاَن، م  َعة  إََِل اجل م  َواجل م 
 رواه مسلم .«الَكَبائِر  

৩/১১৫৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত আিও বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “পাঁচ অি নামায, 
এক জুমআ হলত পলিি জুমআ পযণন্ত, এক িমজান হলত অনয 
িমযান পযণন্ত (কৃত নামায-নিাযা) নসগুরেি মধ্যবতণী সমলয় 
সংঘরিত (েুদ্র েুদ্র) পাপ-িারশি প্রায়রশ্চত্ত (নমাচন-কািী) হয় 
(এই শলতণ নয,) যখন মহাপাপ নথলক রবিত থাকা যালব।” 
(মুসরেম)159  

َماَوَعنْه،  4/1157 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  وَل اهلِل، : وََعِن ابِن ع  َما َسِمَعا رَس  َنه 
َ
أ

ْعَواِد ِمنََْبِهِ 
َ
ْول  لََعَ أ ْو ََلَْختَِمنذ اهلل  »: َيق 

َ
َعاِت أ قَْواٌم َعْن َوْدِعِهم  اجل م 

َ
ََلَنَْتِهَيذ أ

ون نذ ِمَن الَغافِلِيَ   مسلمرواه  .«لََعَ ق ل وبِِهْم ث مذ ََلَك 
                                                           
158 মুসরেম ৮৫৭, রতিরমযী ৪৯৮, আবূ দাউদ ১০৫০, ইবনু মাজাহ ১০৯০, 

আহমাদ ৯২০০ 
159 মুসরেম ২৩৩, রতিরমযী ২৪১, ইবনু মাজাহ ১০৭৬, আহমাদ ৭০৮৯, 

৮৪৯৮, ৮৯৪৪, ৯০৯২, ১০১৯৮, ২৭২৯০ 
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৪/১১৫৭। আবূ হুিাইিা ও আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, তাঁিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক তাঁি কালঠি রমম্বালিি উপি দাঁড়ালনা অবস্থায় এ 
কথা বেলত শুলনলিন নয, “নোলকিা নযন জুমআ তযার্ কিা নথলক 
অবশযই রবিত থালক; নলচৎ আল্লাহ অবশযই তালদি অন্তলি নমাহি 
োরর্লয় নদলবন, তািপি তািা অবশযই উদাসীনলদি অন্তিুণি হলয় 
পড়লব।” (মুসরেম)160  

َما. 5/1159 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

َعَة فَلَْيْغتَِّسْل »: وسلم، قَاَل  م  اجل م  ك  َحد 
َ
 َعلَيْهِ  متفٌق  .«إَِذا َجاَء أ

৫/১১৫৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নতামালদি নকউ যখন জুমালত আসাি ইো কিলব, তখন নস নযন 
নর্াসে কলি।” (বুখািী ও মুসরেম) 161  

يب سعيٍد اخل ْدرِي ريض  اهلل عنه 6/1159
َ
 : َوَعْن أ

َ
وَل اهلِل صىل اهلل أ َن رَس 

                                                           
160 মুসরেম ৮৬৫, নাসায়ী ১৩৭০, ইবনু মাজাহ ৭৯৪, ১১২৭, আহমাদ ২১৩৩, 

২২৯০, ৩০৮৯, ৫৫৩৫, দালিমী ১৫৭০ 
161 সহীহুে বুখািী ৯১৯, ৮৭৭, ৮৯৪, রতিরমযী ৪৯৩, নাসায়ী ১৩৭৬, ১৪০৫, 

১৪০৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৮, আহমাদ ৩০৫০, ৪৪৫২, ৪৫৩৯, ৪৯০১, 
৪৯২৩, ৪৯৮৫, ৪৯৮৮, মুওয়াত্তা মারেক ২৩১, দালিমী ১৫৩৬ 
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َْتلِمٍ »: عليه وسلم، قَاَل  ِّ ُم 
َعِة َواِجٌب لََعَ لُك  ّْسل  يَْوِم اجل م   متفٌق َعلَيْهِ  .«غ 

৬/১১৫৯। আবু সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “প্রলতযক 
সাবােলকি উপি জুমাি রদলনি নর্াসে ওয়ারজব।” (বুখািী ও 
মুসরেম)162  

এখালন ওয়ারজলবি অথণ এখরতয়ািী ওয়ারজব (মুস্তাহাব) ধ্িা 
হলয়লি। নযমন নকউ তাি সাথীলক বলে, ‘আমাি উপি নতামাি 
অরধ্কাি ওয়ারজব।’ (অথণাৎ অবশয পােনীয়।) এি মালন প্রকৃত 
ওয়ারজব নয়; যা তযার্ কিলে কলঠাি শারস্তি উপযুি হলত হয়। 
আি আল্লাহই অরধ্ক জালনন। (ওয়ারজব না হওয়াি প্রমার্ পিবতণী 
হারদস।) 

َرةَ ريض اهلل عنه 7/1161 ول  اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل  ،َوَعْن َسم  قَاَل رَس 
فَْضل  »: وسلم

َ
ّْسل  أ َعِة فَبَِها َونِْعَمْت َوَمِن اْغتََّسَل فَالغ   يَْوَم اجل م 

َ
أ رواه  «َمْن تََوضذ

ب و داود والرتمذي، وقال
َ
 حديث حسن : أ

৭/১১৬০। সামুিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

                                                           
162 সহীহুে বুখািী ৯১৯, ৮৭৭, ৮৯৪, রতিরমযী ৪৯৩, নাসায়ী ১৩৭৬, ১৪০৫, 

১৪০৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৮, আহমাদ ৩০৫০, ৪৪৫২, ৪৫৩৯, ৪৯০১, 
৪৯২৩, ৪৯৮৫, ৪৯৮৮, মুওয়াত্তা মারেক ২৩১, দালিমী ১৫৩৬ 
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বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি জুমাি রদলন ওযু কিে তাহলে তা যলথষ্ট ও উত্তম। আি নয 
নর্াসে কিে, (তাি) নর্াসে হে সলবণাত্তম।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী 
হাসান)163  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : ْن َسلَماَن ريض اهلل عنه قَاَل َوعَ  9/1161 قَاَل رَس 
ِهن  »: وسلم ْهٍر، َويَدذ ر  َما اْسَتَطاَع ِمن ط  َعِة، َويََتَطهذ ٌل يَوَم اجل م  الَ َيْغتَِّسل  رَج 

ّق  َبْيَ اث َفِرّ ج  فاَلَ ي  ْو َيَمُس ِمْن ِطيِب بَيْتِِه، ث مذ ََيْر 
َ
ْهنِِه، أ ، ث مذ ي َصِِلّ ِمْن د  نَْيِ

َعِة  ِفَر ََل  َما بَيَْنه  َوبَْيَ اجل م  ، إاِلذ غ  تَِب ََل ، ث مذ ي ْنِصت  إَِذا تََكلذَم اإلَمام  َما ك 
ْخَرى

 
 رواه ابلخاري .«األ

৮/১১৬১। সােমান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
নকান বযরি জুমাি রদন নর্াসে ও সাধ্যমত পরবত্রতা অজণন কলি, 
রনজসব নতে র্ালয় োর্ায় অথবা রনজ ঘলিি সুর্রি (আতি) 
বযবহাি কলি, অতঃপি (মসরজলদ) রর্লয় দু’জলনি মলধ্য পাথণকয 
সৃরষ্ট না কলিই (নযখালন স্থান পায়, বলস যায়) এবং তাি িালর্য 
যত িাকআত নামায নজালি, আদায় কলি। তািপি ইমাম খুতবা 
আিম্ভ কিলে নীিব থালক, নস বযরিি সংরশ্লষ্ট জুম‘আ নথলক 

                                                           
163 রতিরমযী ৪৯৭, আবূ দাউদ ৩৫৪, নাসায়ী ১৩৮০, আহমাদ ১৯৫৮৫, 

১৯৬১২, ১৯৬৬১, ১৯৬৬৪, ১৯৭৪৬ 
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পিবতণী জুম‘আ পযণন্ত কৃত সমুদয় (ির্ীিা) গুনাহ-িারশলক মাফ 
কলি নদওয়া হয়।” (বুখািী)164  

َريَرَة ريض اهلل عنه 9/1162 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

وََل مَ » :وسلم، قَاَل 
 
اَعِة األ ّْسَل اجَلنَابَِة، ث مذ َراَح ِِف الّسذ َعِة غ  ِن اْغتََّسَل يَوَم اجل م 

نذَما قَرذَب َبَقَرةً، َوَمْن َراَح 
َ
اَعِة اّثلذانَِيِة، فََكأ فََكأنذَما قَرذَب بََدنًَة، َوَمْن َراَح ِِف الّسذ

اَعِة اّثلذاّثِلَِة، فََكأنذَما قَرذَب َكبْ  اَعِة الرذابَِعِة، ِِف الّسذ ْقَرَن، َوَمْن َراَح ِِف الّسذ
َ
ّشاً أ

اَعِة اْلَاِمَّسِة، فََكأنذَما قَرذَب َبْيَضًة،  فََكأنذَما قَرذَب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح ِِف الّسذ
ْكرَ  وَن اَِّلّ ِت الَمالَئَِكة  يَّْسَتِمع  ، َحَُضَ  .متفٌق َعلَيِْه . «فَإَِذا َخَرَج اإلَمام 

৯/১১৬২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
জুমাি রদন নাপারকি নর্াসলেি নযায় নর্াসে কিে এবং (সূযণ 
েোি সলে সলে) প্রথম অলি মসরজলদ এে, নস নযন একরি উঁি 
দান কিে। নয বযরি রিতীয় সমলয় এলো, নস নযন একরি র্ািী 
দান কিে। নয বযরি তৃতীয় সমলয় এলো, নস নযন একরি 
রশংরবরশষ্ট দুম্বা দান কিে। নয বযরি চতুথণ সমলয় এলো, নস নযন 
একরি মুির্ী দান কিে। আি নয বযরি পঞ্চম সমলয় এলো, নস 
নযন একরি রডম দান কিে। তািপি ইমাম যখন খুতবা প্রদালনি 
                                                           
164 সহীহুে বুখািী ৮৮৩, ৯১০, নাসায়ী ১৪০৩, আহমাদ ২৩১৯৮, ২৩২০৬, 

২৩২১৩, দালিমী ১৫৪১ 
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জনয নবি হন, তখন (নেখক) নফলিশতার্র্ রযরকি নশানাি জনয 
হারজি হলয় যান।” (বুখািী ও মুসরেম)165  

َعِة،  11/1163 وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َذَكَر يَْوَم اجل م  َن رَس 
َ
َوَعنْه أ

َو قَائٌِم ي َصِِلّ يَّْسأل  اهلَل َشيْئاً، إاِلذ »: َفَقاَل  ّْسلٌِم، َوه  َها َعْبٌد م  فِيَها َساَعٌة الَ ي َوافِق 
عْ 
َ
َقِلّل َها «َطاه  إِيذاه  أ  متفٌق َعلَيْهِ . َوأَشاَر بيَِدهِ ي 

১০/১১৬৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলতই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একদা জুমাি রদন 
সম্বলি আলোচনা কলি বেলেন, “ওলত এমন একরি মুহূতণ আলি, 
নকান মুসরেম বযরি যরদ ঐ মুহূলতণ দাঁরড়লয় নামায অবস্থায় 
আল্লাহি কালি রকিু প্রাথণনা কলি, তাহলে আল্লাহ তালক তা দান 
কলি থালকন।” এ কথা বলে রতরন স্বীয় হাত িািা ইরেত কিলেন, 
নস মুহূতণরি খুবই সংরেপ্ত। (বুখািী ও মুসরেম)166  

                                                           
165 সহীহুে বুখািী ৮৮১, ৯২৯, ৩২১১, মুসরেম ৮৫০, ১৮৬০, রতিরমযী ৪৯৯, 

নাসায়ী ৮৬৪, ১৩৭৫-১৩৮৮, আবূ দাউদ ৩৫১, ইবনু মাজাহ ১০৯২, 
আহমাদ ৭২১৭, ৭৪৬৭, ৭৫২৮, ৭৬৩০, ৭৭০৮, ৯৫৮২, ৯৬১০, ১০১৯০, 
মুওয়াত্তা মারেক ২২৭, দালিমী ১৫৪৩ 

166 সহীহুে বুখািী ৯৩৫, ৫২৯৫, ৬৪০০, মুসরেম ৮৫২, রতিরমযী ৪৯১, 
নাসায়ী ১৪৩০-১৪৩২, আবূ দাউদ ১০৪৬, ইবনু মাজাহ ১১৩৭, আহমাদ 
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شَعِرِيّ ريض اهلل 11/1164
َ
وََس األ يِب م 

َ
يِب ب ْرَدَة بِن أ

َ
قَاَل :  عنه  قَاَل َوَعْن أ

َما َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  وِل اهلِل صىل : َعبد  اهلِل بن  ع  ث  َعْن رَس  َِدّ بَاَك حي 
َ
َسِمْعَت أ

َ
أ

َعِة ؟ قَاَل  ِن َساَعِة اجل م 
ْ
ْول: ق لْت  : اهلل عليه وسلم، ِِف َشأ : َنَعْم، َسِمْعت ه  َيق 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق   ْن ََيْلَِس اإِلَمام  »: ْول  َسِمعت  رَس 
َ
ِِهَ َما َبْيَ أ

الَة   ْن ت ْقََض الصذ
َ
 رواه مسلم .«إََِل أ

১১/১১৬৪। আবূ বুদণাহ ইবলন আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি 
িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, ‘আপরন রক জুমাি রদলনি রবলশর্ মুহূতণ 
সম্পলকণ আপনাি রপতালক, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম হলত বর্ণনা কিলত শুলনলিন?’ রতরন বলেন, আরম 
বেোম, ‘হযাঁ। আরম তাঁলক বেলত শুলনরি, রতরন বলেলিন, আরম 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা বেলত 
শুলনরি নয, “নসই মুহূতণিুকু ইমালমি নমম্বালি বসা নথলক রনলয় 
নামায নশর্ হওয়া পযণন্ত সমলয়ি রিতলি।” (মুসরেম)167  

وٍس  12/1165
َ
وِس بِن أ

َ
ول  اهلِل صىل : قَاَل  ،ريض اهلل عنه َوَعْن أ قَاَل رَس 

الَةِ »: اهلل عليه وسلم ذ مَِن الصذ وا َلََعَ ْكِْث 
َ
َعِة، فَأ ْم يَْوَم اجل م  يذاِمك 

َ
ْفَضِل أ

َ
إِنذ ِمْن أ

                                                                                                            

৭১১১, ৭৪২৩, ৭৬৩১, ৭৭১১, ৭৭৬৪, ৮৯৫৩, ৮৯৮৬, ৯৮৭৪, ৯৯২৯, 
৯৯৭০, ১১২৩০, মুওয়াত্তা মারেক ২২২, ২৪২, দালিমী ১৫৬৯ 

167 মুসরেম ৮৫৩, আবূ দাউদ ১০৪৯ 
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ذ فِ  وَضٌة َلََعَ ْم َمْعر  ب و داود بإسناد صحيح .«يِه ؛ فَإِنذ َصالَتَك 
َ
 رواه أ

১২/১১৬৫। আওস ইবলন আওস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নতামালদি রদনগুরেি মলধ্য সলবণাত্তম একরি রদন হলে 
জুমাি রদন। সুতিাং ঐ রদলন নতামিা আমাি উপি নবশী নবশী 
দরূদ পাঠ কি। নকননা, নতামালদি পাঠ কিা দরূদ আমাি কালি 
নপশ কিা হয়।” (আবূ দাউদ রবশুদ্ধ সূলত্র)168  

  

ْوِد الُّشْكرِ  -100 ج   بَاب  اِْستِْحَباِب س 
وِ انِْدفَاِع بَلِيذٍة َظاهَِرةٍ 

َ
ْوِل نِْعَمٍة َظاِهَرٍة أ ص   ِعْنَد ح 

পরিলেদ - ২১১: শুলক্রি রসজদাি রববির্ 

দৃশযত: নকান মেে োি হলে বা বাহযত: নকান রবপদ-আপদ 
নকলি নর্লে শুকিানা রসজদাহ (কৃতজ্ঞতামূেক নসজদা) কিা 
মুস্তাহাব। 

                                                           
168 আবূ দাউদ ১০৪৭, ১৫৩১, নাসায়ী ১৩৭৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৬, আহমাদ 

১৫৭২৯, দালিমী ১৫৭২ 
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يب َوَقاٍص ريض اهلل عنه 1/1166
َ
وِل : قَاَل  ،َعْن َسْعِد بِن أ َخرَْجنَا َمَع رَس 

َنا قَِريْبًا ِمن َعْزَوَراَء ِمن َمَكَة ن رِ   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يد  الَمِدينََة، فَلََما ك 
نََزَل ث َم َرَفَع يََديِْه، فََدََع اَّلَل َساَعًة، ث َم َخَرّ َساِجًدا، َفَمَكَث َطِويْاًل، ث َم قَاَم 

ْ »:َوقَاَل  َفَعلَه  ثاََلثاً  فََرَفَع يََديِْه، َساَعًة، ث َم َخَر َساِجًدا  ، َوَشَفْعت  إِِِنّ لْت  َرِِبّ
َ
َسأ

 ، ِِسْ
ْ
ْكًرا، ث مذ َرَفْعت  َرأ ، فََخَرْرت  َساِجًدا لَِرِِبّ ش  ِِتْ مذ

 
ْعَطاِِنْ ث ل َث أ

َ
ِِت، فَأ مذ

 
أِل

ْكراً، ث مذ  ْ ش  ، فََخَرْرت  َساِجداً لَِرِِبّ ِِتْ مذ
 
ْعَطاِِنْ ث ل َث أ

َ
، فَأ ِِتْ مذ

 
ْ أِل لْت  َرِِبّ

َ
فََّسأ

ْعَطاِِنْ اّثلُل َث اآلَخَر، فََخَرْرت  َساِجًدا َرَفْعت  َرأ
َ
، فَأ ِِتْ مذ

 
ْ أِل ِِسْ فََّسألْت  َرِِبّ

 . رواه أبو داود «لَِرِِبّ 

১/১১৬৬। সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি সালথ আমিা 
মক্কা নথলক মরদনাি পালন িওয়ানা রদোম। আমিা যখন 
‘আযওয়ািা নামক স্থালনি রনকিবতণী হোম, রতরন সওয়ািী নথলক 
ননলম পড়লেন এবং তাঁি দুই হাত তুলে রকিুের্ নদা‘আ কিলেন, 
তািপি নসজদা কিলেন, দীঘণ সময় নসজদায় থাকলেন, তািপি 
উঠলেন এবং আবাি দুই হাত তুলে রকিু সময় নদা‘আ কিলেন, 
তািপি আবাি নসজদায় নত হলেন। রতরন রতনবাি এমন 
কিলেন এবং বেলেন: আরম আমাি প্রিুি রনকি আলবদন 
কলিরিোম এবং আমাি উম্মলতি জনয সুপারিশ কলিরিোম। 
আল্লাহ আমালক আমাি এক-তৃতীয়াংশ উম্মত (জান্নালত) 
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রদলয়লিন। আল্লাহি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপলনি জনয আরম নসজদা 
কিোম। তািপি আরম মাথা উরঠলয় আমাি উম্মলতি জনয আমাি 
প্রিুি কালি আলবদন কিোম। রতরন আমালক আমাি আিও এক-
তৃতীয়াংশ উম্মত (জান্নালত) রদলেন। এজনযও আরম কৃতজ্ঞতাি 
নসজদা কিোম। তািপি মাথা তুলে আমাি উম্মলতি জনয 
আলবদন কিোম। রতরন আমালক আিও এক-তৃতীয়াংশ উম্মত 
(জান্নালত) রদলেন। এজনযও আরম কৃতজ্ঞতাি নসজদা কিোম।169 

(অবশয শুকিানাি রসজদাহ অনয হারদস িািা প্রমারর্ত। 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক নকান সুসংবাদ নদওয়া 
হলে রতরন রসজদাহ কিলতন।) (ইবলন মাজাহ ১১৪১নং) 
 

 بَاب  فَْضِل قَِياِم اللذْيل -101

                                                           
169 আরম (আেবানী) বেরিঃ হাদীসরিি সনদ দুবণে নযমনরি আরম “ইিওয়াউে 

র্ােীে” গ্রলন্থ (নং ৪৬৭) এবং “য‘ঈফা” গ্রলন্থ নং (৩২২৯/৩২৩০) 
আলোচনা কলিরি। এি এক বর্ণনাকািী ইয়াহ্ইয়া ইবনুে হাসান সম্পলকণ 
হারফয যাহাবী বলেনঃ রতরন মাদানী তাি অবস্থা সম্পলকণ জানা যায় না। তাি 
নথলক মূসা ইবনু ইয়াকূব বর্ণনা কলিলিন। এি সম্পলকণ হারফয ইবনু হাজাি 
বলেনঃ রতরন মাজহূেুে হাে। প্রকৃতপলে আস‘আস ইবনু ইসহাক মাজহূেুে 
হাে আি মূসা ইবনু ইয়াকূব হলেন মাজহূেুে আইন। (রবস্তারিত নদখুন 
“য‘ঈফা” গ্রলন্থি উি নম্বলি)। আবূ দাউদ ২৭৭৫। 
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পরিলেদ - ২১২: িালত উলঠ (তাহাজু্জদ) নামায পড়াি 
ফযীেত 

মহান আল্লাহ বলেন, 

ِمن   ﴿ َجد   لِ َِل  ٱ و  ه  ت  ِ  ف  ِل ة   ۦبِه ف ٰ  لَك   ن ا َس  ن ع 
 

ب   أ ك  ّي  ث  ُبك   ع  م   ر  ا ق  ود  َّم   ام   ﴾ ٧٩ اُم
 (  79: االرَساء)

অথণাৎ িারত্রি রকিু অংলশ তাহাজু্জদ কালয়ম কি; এিা নতামাি 
জনয এক অরতরিি কতণবয। আশা কিা যায়, নতামাি প্ররতপােক 
নতামালক প্ররতরষ্ঠত কিলবন প্রশংরসত স্থালন। (সূিা বানী ইসিাইে ৭৯ 
আয়াত)  

রতরন আিও বলেলিন, 

اف    ﴿ ج  ت  ُهم   ت  ُب و ُن نِ  ُج عِ ل  ٱ ع  ِج ا ض  ن  ي د   م  و ُهم   ُع َب و   ر  ع   اف  خ  م  ط  ا او  ِمَم ق   و  ز  م  ٰ   ر  ون   ُه ُق فِ ُن  ١٦ ي
 (  16: السجدة) ﴾

অথণাৎ তািা শযযা তযার্ কলি আকাঙ্ক্ষা ও আশংকাি সালথ 
তালদি প্ররতপােকলক ডালক এবং আরম তালদিলক নয রুযী প্রদান 
কলিরি, তা হলত তািা দান কলি। (সূিা নসজদা ১৬ আয়াত)  

রতরন আিও বলেলিন,   ﴿   ُوا ن ل   َك  ِي ل ن   ق  ا لِ َِل  ٱ ّمِ ه   م  ون  ّي  ُع  ﴾ ١٧ ج 
(  17: اَّلاريات)  
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অথণাৎ তািা িারত্রি সামানয অংশই রনদ্রায় অরতবারহত কিত। 
(সূিা যারিয়াত ১৭ আয়াত) 

صىل اهلل عليه ََكَن انَليِِبُ : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت . 1/1167
لْت  ََل   وسلم وم  ِمَن اللَيِْل َحََّت َتتََفَّطَر قََدَماه ، َفق  وَل : َيق  لَِم تَْصنَع  َهَذا، يَا رَس 

ِفَر لََك َما َتَقَدَم ِمْن َذنْبِ  ون  َعْبداً »: َك َوَما تَأَخَر ؟ قَاَل اهلِل، َوقَْد غ  ك 
َ
فاَلَ أ

َ
أ

وراً؟  . متفٌق َعلَيِْه   «َشك 

১/১১৬৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িারত্রি একাংলশ 
(নামালয) এত দীঘণের্ রকয়াম কিলতন নয, তাঁি পা ফুলে ফািাি 
উপক্রম হলয় পড়ত। একদা আরম তাঁলক বেোম, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! আপরন এত কষ্ট সহয কিলিন নকন? অথচ আপনাি নতা 
পূবণ ও পলিি গুনাহসমূহলক েমা কলি নদওয়া হলয়লি।’ রতরন 
বেলেন, “আরম রক শুকিগুযাি বাো হব না?” (বুখািী ও মুসরেম)170  

عبة  ريض اهلل عنه ََنْوه   2/1169 ِغَْيِة بن ش   متفٌق َعلَيْهِ  وََعن الم 

২/১১৬৮। মুর্ীিা ইবলন শু‘বা হলতও অনুরূপ হারদস বরর্ণত 

                                                           
170 সহীহুে বুখািী ৪৮৩৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১৪৮, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৮, 

মুসরেম ৭৩১, ২৮২০, রতিরমযী ৪১৮, নাসায়ী ১৬৪৮-১৬৫০, আবূ দাউদ 
১২৬২, ১২৬৩, ইবনু মাজাহ ১২২৬, ১২২৭ 
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হলয়লি। (বুখািী ও মুসরেম) 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم َطَرقَه  : َوَعْن َلََعٍ ريض اهلل عنه 3/1169
َ
أ

الَ ت َصلَِّياِن ؟» :َوفَاِطَمَة يَلاًْل، َفَقاَل 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  «أ

৩/১১৬৯। আেী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি ও ফালতমাি রনকি িারত্র 
নবোয় আর্মন কিলেন এবং বেলেন, “নতামিা (স্বামী-স্ত্রী) রক 
(তাহাজু্জলদি) নামায পড় না?” (বুখািী ও মুসরেম)171  

َمَر بِن اخلََّطاِب  4/1171  ريض اهلل عنهما،  َوَعْن َسالِِم بِن َعبِد اهلل بِن ع 
بِيهِ 

َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : َعن أ َن رَس 

َ
ل  َعْبد  اهللِ، لَْو »: أ نِْعَم الرذج 

فَََكَن َعبد  اهلِل َبْعَد َذلَِك اَل يَنام  ِمَن اللَيِل إاَِل : قَاَل سالِم .«ََكَن ي َصِِلّ مَِن اللذيلِ 
 متفٌق َعلَيْهِ . قَِلياًل 

৪/১১৭০। সালেম ইবলন আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি ইবলন খাত্তাব 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম (একবাি) বেলেন, “আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি কতই না 
িাে মানুর্ হত, যরদ নস িালত (তাহাজু্জলদি) নামায পড়ত।” 
সালেম বলেন, ‘তািপি নথলক (আমাি আব্বা) আবু্দল্লাহ িালত 
                                                           
171 সহীহুে বুখািী ১১২৭, ৪৭২৪, ৭৩৪৭, ৭৪৬৫, মুসরেম ৭৭৫, নাসায়ী 

১৬১১, ১৬১২, আহমাদ ৫৭২, ৭০৭, ৯০২ 
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অল্পের্ই ঘুমালতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 172  

َما، قَاَل  5/1171 قَاَل : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنْه 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم وم  »: رَس  ْن ِمْثَل ف الٍَن ؛ ََكَن َيق  يَا َعبَد اهللِ، الَ تَك 

 متفٌق َعلَيْهِ . «َياَم اللذيلِ اللذيَل َفََتََك قِ 

৫/১১৭১। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “নহ আবু্দল্লাহ! তুরম অমুক বযরিি 
মত হইলয়া না। নস িালত উলঠ নামায পড়ত, তািপি িালত উঠা 
নিলড় রদে।” (বুখািী ও মুসরেম)173  

صىل اهلل ذ ِكَر ِعنَْد انلَيِِبّ : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه، قَاَل  6/1172

                                                           
172 সহীহুে বুখািী ৪৪০, ১১২২, ১১৫৮, ৩৭৩৯, ৩৭৪১, ৭০১৬, ৭০২৯, 

৭০৩১, মুসরেম ২৪৭৮, ২৪৭৯, রতিরমযী ৩২১, নাসায়ী ৭২২, ইবনু মাজাহ 
৭৫১, ৩৯১৯ আহমাদ ৪৪৮০, ৪৫৯৩, ৪৫৮৫, ৬২৯৪, দালিমী ১৪০০, 
২১৫২ 

173 সহীহুে বুখািী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪-১৯৮০, ২৪১৮-২৪২৩, 
৫০৫২-৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬২৭৭, মুসরেম ১১৫৯, রতিরমযী ৭৭০, নাসায়ী 
১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮-২৩৯৪, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৯-২৪০৩, আবূ দাউদ 
১৩৮৮-১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, 
৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭২১, ৬৭২৫, ৬৭৫০, দালিমী ১৭৫২, ৩৪৮৬ 
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ْصبََح، قَاَل  عليه وسلم
َ
ٌل نَاَم يَلْلًَة َحََّت أ َنْيِه »: رَج  ذ 

 
يَطان  ِف أ ٌل بَاَل الّشذ َذاَك رَج 

ْو قَاَل  -
َ
ذ نِهِ : أ

 
 متفٌق َعلَيْهِ  .«ِِف أ

৬/১১৭২। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, এমন একরি নোলকি কথা নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি উলল্লখ কিা হে, নয সকাে পযণন্ত 
ঘুরমলয় িারত্র যাপন কলি। রতরন বেলেন, “এ এমন এক মানুর্, 
যাি দু’কালন শয়তান প্রস্রাব কলি রদলয়লি।” অথবা বেলেন, “যাি 
কালন প্রস্রাব কলি রদলয়লি।” (বুখািী ও মুসরেম)174  

َريَرَة ريض اهلل عنه 7/1173 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َقٍد، » :وسلم، قَاَل  َو نَاَم، ثاَلََث ع  ْم، إَِذا ه  َحِدك 
َ
يَطان  لََعَ قَافَِيِة َرأِس أ َيْعِقد  الّشذ

ْقَدةٍ يَُْضِب  لََعَ  ّ ع 
ِ
َعلَْيَك ََلٌْل َطِويٌل فَاْرق ْد، فَإِِن اْستَيَقَظ، فََذَكَر اهلَل : لُك 

َُها،  ه  ُك  َقد  َلذْت ع 
ْ
، احن قَدٌة، فَإِْن َصّلذ َلّْت ع 

ْ
، احن

َ
أ ْقَدٌة، فَإِْن تََوضذ َتَعاََل احنَلذْت ع 

ْصبَح َخبِ 
َ
ْصَبَح نَِّشيطاً َطيَِّب اّنلذْفِس، َوإاِلذ أ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«يَث اّنلذْفِس َكّْسالَنَ فَأ

৭/১১৭৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
নতামালদি নকউ রনদ্রা যায় তখন) তাি গ্রীবালদলশ শয়তান রতনরি 

                                                           
174 সহীহুে বুখািী ১১৪৪, ৩২৭০, মুসরেম ৭৭৪, নাসায়ী ১৬০৮, ১৬০৯, ইবনু 

মাজাহ ১৩৩০, আহমাদ ৩৫৪৭, ৪০৪৯ 
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কলি র্াঁি নবঁলধ্ নদয়; প্রলতযক র্াঁলি নস এই বলে মন্ত্র পলড় নয, 
‘নতামাি সামলন িলয়লি দীঘণ িাত, অতএব তুরম ঘুমাও।’ অতঃপি 
যরদ নস নজলর্ উলঠ আল্লাহি রযরকি কলি, তাহলে একরি র্াঁি 
খুলে যায়। তািপি যরদ ওযু কলি, তলব তাি আি একরি র্াঁি 
খুলে যায়। তািপি যরদ নামায পলড়, তাহলে সমস্ত র্াঁি খুলে 
যায়। আি তাি প্রিাত হয় সূ্ফরতণ ও িালো মলন। নলচৎ নস 
সকালে ওলঠ কেুরর্ত মলন ও অেসতা রনলয়।” (বুখািী ও মুসরেম)175  

َن انليَِِبَ صىل اهلل عليه : ريض اهلل عنهَوَعْن َعبِد اهلِل بِن َساَلٍم  9/1174
َ
أ

ُيَها اّنلذاس  » :وسلم، قَاَل 
َ
َعاَم، َوَصلُوا بِاللذْيِل َواّنلذ : أ وا الطذ ْطِعم 

َ
الََم، َوأ وا الّسذ ْفّش 

َ
اس  أ
ل وا اجَلنذَة بَِّسالَمٍ   حديث حسن صحيح : رواه الرتمذي، وقال .«نَِياٌم، تَْدخ 

৮/১১৭৪। আবু্দল্লাহ ইবলন সাোম িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নহ নোক 
সকে! নতামিা বযাপকিালব সাোম প্রচাি কি, (েুধ্াতণলক) অন্ন 
দাও এবং নোলক যখন িালত ঘুরমলয় থাকলব তখন নামায পড়। 

তাহলে নতামিা রনিাপলদ ও রনরবণলে জান্নালত প্রলবশ কিলব।” 

                                                           
175 সহীহুে বুখািী ১১৪২, ৩২৬৯, মুসরেম ৭৭৬, নাসায়ী ১৬০৭, আবূ দাউদ 

১৩০৬, ইবনু মাজাহ ১৩২৯, আহমাদ ৭২৬৬, ৭৩৯২, ১০০৭৫, মুওয়াত্তা 
মারেক ৪২৬ 
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(রতিরমযী হাসান সহীহ)176   

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  9/1175 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

َياِم َبْعَد َرَمَضانَ » :عليه وسلم فَْضل  الِصّ
َ
الَةِ َشهْ : أ ْفَضل  الصذ

َ
، وَأ َحرذم  ر  اهللِ الم 

 رواه مسلم .«َصالَة  اللذْيلِ : َبْعَد الَفِريَضةِ 

৯/১১৭৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“িমযান মালসি নিাযাি পি সলবণাত্তম নিাযা হলে আল্লাহি মাস 
মুহািিলমি নিাযা। আি ফিয নামালযি পি সলবণাত্তম নামায হলে 
িালতি (তাহাজু্জলদি) নামায।” (মুসরেম)  177  

َما 11/1176 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : وََعِن ابِن ع 
َ
أ

ْوتِْر بَِواِحَدةٍ َصالَة  اللذْيِل َمْثََّن َمْثََّن، فَإَِذا ِخْفَت الُصبْ » :قَاَل 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«َح فَأ

১০/১১৭৬। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “িালতি 
নামায দু’ দু’ িাকআত কলি। অতঃপি যখন ফজি হওয়াি 

                                                           
176 রতিরমযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দালিমী ১৪৬০ 
177 মুসরেম ১১৬৩, রতিরমযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, ইবনু মাজাহ 

১৭৪২, আহমাদ ৭৯৬৬, ৮১৮৫, ৮৩০২, ৮৩২৯, ১০৫৩২, দালিমী ১৭৫৭, 
১৭৫৮ 



 

157 

আশংকা কিলব, তখন এক িাকআত রবরতি পলড় ননলব।” (বুখািী 
ও মুসরেম) 178   

ي َصِِلّ ِمَن اللَيِْل  صىل اهلل عليه وسلمََكَن انَليِِبُ : َوَعنْه، قَاَل  11/1177
 متفٌق َعلَيْهِ .َمثََْن َمثََْن، َوي وتِر  بَِرْكَعٍة 

১১/১১৭৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িালতি নবোয় 
দু’ দু’ িাকআত কলি নামায পড়লতন এবং এক িাকআত রবরতি 
পড়লতন।’ (বুখািী ও মুসরেম)179   

نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل  12/1179
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ ََكَن رَس 

نْ 
َ
َن أ وم  َحََّت َنظ  ، َوَيص  وَم ِمنْه  ْن اَل يَص 

َ
َن أ ْفِّطر  ِمَن الَشْهِر َحََّت َنظ  اَل  وسلم ي 

، َواَل نَائِماً إاَِل  َصِلّياً إاَِل َرأْيتَه  ْن تََراه  ِمَن اللَيِل م 
َ
ْفِّطَر ِمنْه  َشيْئاً، َوََكَن اَل تََشاء  أ ي 

                                                           
178 সহীহুে বুখািী ৪৭২, ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭, মুসরেম 

৭৪৯, রতিরমযী ৪৩৭, ৬৪১, ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, 
১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, 
ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ ৪৪৭৮, ৪৫৪৫, ৪৬৯৬, 
৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, ৫০৬৬, ৫১০১, ৫১৯৫, ৫৩৭৬, 
৪৫৩১, ৪৫৪৭, ৪৫৬৬, ৫৫১২, মুওয়াত্তা মারেক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, 
দালিমী ১৪৫৮ 

179 ঐ  
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 رواه ابلخاري. َرأْيتَه  

১২/১১৭৮। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নকান নকান মালস িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এমনিালব নিাযা তযার্ কিলতন নয, মলন হত রতরন 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উি মালস আি নিাযাই িাখলবন 
না। অনুরূপিালব নকান মালস এমনিালব (একারদক্রলম) নিাযা 
িাখলতন নয, মলন হত রতরন ঐ মালস আি নিাযা তযার্ই কিলবন 
না। (তাঁি অবস্থা এরূপ রিে নয,) যরদ তুরম তাঁলক িারত্রলত নামায 
পড়া অবস্থায় নদখলত না চাইলত, তবু বাস্তলব তাঁলক নামায পড়া 
অবস্থায় নদখলত নপলত। আি তুরম যরদ চাইলত নয, তাঁলক ঘুমন্ত 
অবস্থায় নদখলব না, রকন্তু বাস্তলব তুরম তালক ঘুমন্ত অবস্থায় 
নদখলত নপলত।’ (বুখািী) 180  

 : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها 13/1179
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه أ َن رَس 

د  الَسْجَدَة ِمْن  َة َرْكَعًة ـ َتْعِِن ِِف اللَيِل ـ يَْسج  وسلم ََكَن ي َصِِلّ إِْحَدى َعِْشَ
، َوَيْرَكع  َرْكَعتنَْيِ  ْن يَْرَفَع َرأَسه 

َ
ْم ََخِْسنَي آيًَة َقبَْل أ ك  َحد 

َ
 أ

 
َذلَِك قَْدَر َما َيْقَرأ

                                                           
180 সহীহুে বুখািী ১১৪১, ১৯৭২, ১৯৭৩, মুসরেম ১১৫৮, রতিরমযী ৭৬৯, 

২০১৫, নাসায়ী ১৬২৭, আর্ ১১৬০১, ১১৭১৯, ১২২১৩, ১২৪২১, ১২৪৭১, 
১২৬৫৪, ১২৭৬২, ১২৯৬০, ১২৯৯০, ১৩০৬১, ১৩২৩৮, ১৩৩০৪, ১৩৩৭০, 
১৩৮৬, ১৩৪০৬ 
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نَاِدي للَصاَلةِ َقبَْل َصاَلِة الفَ  ْيَمِن َحََّت يَأِتيَه  الم 
َ
ِه األ . ْجِر، ث َم يَْضَّطِجع  لََعَ ِشِقّ

 رواه ابلخاري

১৩/১১৭৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, 
‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এর্াি িাকআত নামায 
পড়লতন, অথণাৎ িালত। রতরন মাথা নতাোি পূলবণ এত দীঘণ নসজদা 
কিলতন নয, ততেলর্ নতামালদি নকউ পঞ্চাশ আয়াত পড়লত 
পািলব। আি ফিয নামালযি পূলবণ দু’ িাকআত সুন্নত নামায পলড় 
ডান পালশ শুলয় আিাম কিলতন। নশর্ পযণন্ত তাঁি রনকি নামালযি 
নঘার্র্াকািী এলস হারযি হত।’ (বুখািী)181  

ول  اهلِل صىل: َوَعنْها، قَالَْت  14/1191  - اهلل عليه وسلم يَزيد  َما ََكَن رَس 
ةَ َرْكَعةً  -ِِف َرَمَضاَن َواَل ِِف َغْْيِهِ  ْرَبعاً فاََل تَْسأْل َعْن : لََعَ إِْحَدى َعِْشَ

َ
ي َصِِلّ أ

ولِِهَن، ث َم ي َصِِلّ  ْسِنِهَن َوط  ْرَبعاً فَاَل تَْسأْل َعْن ح 
َ
ولِِهَن، ث َم ي َصِِلّ أ ْسِنِهَن َوط  ح 

                                                           
181 সহীহুে বুখািী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬০, ১১৬৫, ৬৩১০, 

মুসরেম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, রতিরমযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, 
১৬৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮, 
১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, 
২৩৫৯৬, ২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৪০১৬, 
২৪০২৪, ২৪০৫৬, ২৪২১১, ২৪৩৩৯, ২৪৩৭৯, ২৪৪৮৬, ২৪৫৮১, ২৪৭৪৫, 
২৪৮১৬, ২৪৯০৭, ২৪৯৫৮, ২৫৫২০, মুওয়াত্তা মারেক ২৪৩, ২৬৪, দালিমী 
১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৫, ১৪৮৫ 
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ْن ت وتَِر؟ َفَقاَل : لت  َفق  . ثاَلثاً 
َ
َتنَام  َقبَْل أ

َ
وَل اهلِل، أ يَا ََعئَِّشة، إِنذ َعْيَِنذ » :يَا رَس 

 متفٌق َعلَيْهِ  .«َتَناَماِن َوالَ َيَنام  قَليِِْب 

১৪/১১৮০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িমযান ও 
অনযানয মালস (তাহাজু্জদ তথা তািাবীহ) ১১ িাকআলতি নবশী 
পড়লতন না। প্রথলম চাি িাকআত পড়লতন। সুতিাং তাি নসৌেযণ 
ও বদঘণয সম্পলকণ প্রশ্নই কলিা না। তািপি (আবাি) চাি িাকআত 
পড়লতন। সুতিাং তাি নসৌেযণ ও বদঘণয সম্বলি প্রশ্নই কলিা না। 
অতঃপি রতন িাকআত (রবরতি) পড়লতন। (একদা রতরন রবরতি 
পড়াি আলর্ই শুলয় নর্লেন।) আরম বেোম, “নহ আল্লাহি িসূে! 
আপরন রক রবরতি পড়াি পূলবণই ঘুমালবন?” রতরন বেলেন, 
“আলয়শা! আমাি চেুিয় ঘুমায়; রকন্তু অন্তি নজলর্ থালক।” (বুখািী 
ও মুসরেম) 182  

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم ََكنَ : َوَعنْها 15/1191
َ
َوَل اللَيِل،  أ

َ
َينَام  أ

وم  آِخَره  َفي َصِِلّ   متفٌق َعلَيْهِ . َوَيق 

                                                           
182 সহীহুে বুখািী ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯, মুসরেম ৭৩৮, রতিরমযী ৪৩৯, 

নাসায়ী ১৬৯৭, আবূ দাউদ ১৩৪১, আহমাদ ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৭৪৮, 
২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৪০১৬, ২৪০৫৬, ২৪১৯৪, ২৪২১১, ২৫২৭৭, ২৫৭৫৬, 
২৫৮২৬, মুওয়াত্তা মারেক ২৬৫ 
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১৫/১১৮১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত আিও বরর্ণত 
হলয়লি নয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িালতি প্রথম 
রদলক ঘুমালতন ও নশলর্ি রদলক উলঠ নামায পড়লতন। (বুখািী ও 
মুসরেম)183  

(অরধ্কাংশ নেলত্র রতরন এরূপ কিলতন নলচৎ এি বযরতক্রমও কিলতন।) 

ّ : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه، قَاَل  16/1192 صىل َصلَيْت  َمَع انَليِِبِ
وٍء  اهلل عليه وسلم ْمِر س 

َ
َما َهَمْمَت ؟ : ِقيَل ! يَلْلًَة، فَلَْم يََزْل قَائِماً َحََّت َهَمْمت  بِأ

 : قَاَل 
َ
ْن أ

َ
َدَعه  َهَمْمت  أ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . ِجلَْس َوأ

১৬/১১৮২। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলে 
এক িালত নামায পলড়রি। রতরন এত দীঘণ সময় দাঁরড়লয় িইলেন 
নয, নশর্ পযণন্ত আরম একিা মে কালজি ইো কলি 
নফলেরিোম।’ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু-নক রজজ্ঞাসা কিা 
হে, ‘নস ইোিা রক কলিরিলেন?’ রতরন বেলেন, ‘আমাি ইো 

                                                           
183 সহীহুে বুখািী ১১৪৬, মুসরেম ৭৩৯, নাসায়ী ১৬৪০, ১৬৮০, ইবনু মাজাহ 

১৩৬৫, আহমাদ ২৩৮১৯, ২৪১৮৫, ২৪৫৪, ২৫৬২৪ 
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হলয়রিে নয, তাঁলক নিলড় রদলয় বলস পরড়।’ (বুখািী ও মুসরেম) 184  

َذيَفَة ريض اهلل عنه، قَاَل  17/1193 ّ : َوَعْن ح  صىل اهلل َصلَيْت  َمَع انَليِِبِ
لْت  َذاَت يَلْ  عليه وسلم يَْرَكع  ِعنَْد املئَِة، ث َم َمََض، : لٍَة فَاْفتَتََح ابلََقَرَة، َفق 

لت   لت  : َفق  َها، : ي َصِِلّ بَِها ِِف َرْكَعٍة َفَمََض، َفق 
َ
يَْرَكع  بَِها، ث َم اْفتَتََح الّنَِّساَء َفَقَرأ

الً  رَتَِسّ  م 
 
َها، يَقَرأ

َ
َذا َمَر بِآيٍَة ِفيَها تَسِبيٌح َسَبَح، َوإَِذا إِ : ث َم اْفتَتََح آَل ِعْمَراَن َفَقَرأ

ْول   َل، َوإَِذا َمَر بِتََعوٍُذ َتَعوََذ، ث َم َرَكَع، فََجَعَل َيق 
َ
َؤاٍل َسأ ْبَحاَن َرِِبذ »: َمَر بِس  س 

ه  ََنْواً ِمْن ِقيَاِمِه، ث َم قَاَل   «الَعِظيمِ  وع  َده ، َربذَنا لََك َسِمَع اهلل  لَِمْن َْحِ »: فَََكَن ر ك 
لَْعَ » :ث َم قَاَم َطِوياًل قَِريباً ِمَما َرَكَع، ث َم َسَجَد، َفَقاَل  «احَلْمد  

َ
ْبَحاَن َرِِبذ األ  «س 

ه  قَريباً ِمْن ِقيَاِمهِ  ود   .رواه مسلم. فَََكَن سج 

১৭/১১৮৩। হুযাইফা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলে এক 
িালত নামায পড়োম। রতরন সূিা বাকািাহ আিম্ভ কিলেন। 
আরম (মলন মলন) বেোম, ‘একশত আয়ালতি মাথায় রতরন রুকু 
কিলবন।’ (রকন্তু) রতরন তািপিও রকিাত চােু িাখলেন। আরম 
(মলন মলন) বেোম, ‘রতরন এিই িািা (সূিা নশর্ কলি) রুকু 
কিলবন।’ রকন্তু রতরন সূিা রনসা পড়লত আিম্ভ কিলেন এবং 
সমূ্পর্ণ পড়লেন। তািপি রতরন সূিা আলে ইমিান আিম্ভ 
                                                           
184 সহীহুে বুখািী ১১৩৫, মুসরেম ৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৪১৮, আহমাদ ৩৬৩৮, 

৩৭৫৭, ৩৯২৭, ৪১৮৭ 
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কিলেন এবং সমূ্পর্ণ কিলেন। রতরন স্পষ্ট ও ধ্ীলি ধ্ীলি 
নতোওয়াত কিলতন। যখন এমন আয়াত আসত, যালত তাসবীহ 
পাঠ কিাি উলল্লখ আলি, তখন (আল্লাহি) তাসবীহ পাঠ 
কিলতন। যখন নকান প্রাথণনা সম্বরেত আয়াত অরতক্রম 
কিলতন, তখন রতরন আল্লাহি কালি প্রাথণনা কিলতন। যখন 
নকান আেয় প্রাথণনাি আয়াত অরতক্রম কিলতন, তখন রতরন 
আেয় প্রাথণনা কিলতন। (অতঃপি) রতরন সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রুকু কিলেন। সুতিাং রতরন রুকুলত ‘সুবহানা 
িারববয়াে আযীম’ পড়লত আিম্ভ কিলেন। আি তাঁি রুকু ও 
রকয়াম (দাঁরড়লয় রকিাত পড়া অবস্থা) এক সমান রিে। তািপি 
রতরন রুকু নথলক মাথা তুলে ‘সারম‘আল্লাহু রেমান হারমদাহ, 
িাববানা অোকাে হামদ’ (অথণাৎ আল্লাহ নসই বযরিি প্রশংসা 
শুনলেন, নয তা তাঁি জনয কিে। নহ আমালদি পােনকতণা 
নতামাি সমস্ত প্রশংসা) পড়লেন। অতঃপি নবশ রকিুের্ 
(কওমায়) দাঁরড়লয় থাকলেন রুকুি কািাকারি সময় জুলড়। 
তািপি নসজদা কিলেন এবং তালত রতরন পড়লেন, ‘সুবহানাল্লা 
িারববয়াে আ‘ো’ (অথণাৎ আমাি মহান প্রিুি পরবত্রতা বর্ণনা 
কিরি)। আি তাঁি নসজদা দীঘণ রিে তাি রকয়াম (দাঁরড়লয় 

রকিাত পড়া অবস্থা)ি কািাকারি। (মুসরেম) 185  
                                                           
185 মুসরেম ৭৭২, রতিরমযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১০৬৯, 
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ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه قَاَل  19/1194 ئَِل رَس  س 
؟ قَاَل  فَْضل 

َ
ُي الَصاَلِة أ

َ
ن ْوِت » :وسلم أ ْول  الق   رواه مسلم .«ط 

১৮/১১৮৪। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক সলবণাত্তম 
নামায সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিা হে, রতরন বেলেন, “দীঘণ রকয়াম-
যুি নামায।” (মুসরেম) 186  

َما 19/1195 وَل : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنْه  َن رَس 
َ
أ

الةِ إََِل اهللِ َصالة  َدا»: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  َحُب الصذ
َ
َحُب أ

َ
و َد، وَأ

َسه   د  وم  ث ل َثه  َويََنام  س  َياِم إََِل اهللِ ِصَيام  َداو َد، ََكَن َيَنام  نِْصَف اللذيِل َويَق  الِصّ
وم  يَوماً َوي ْفِطر  يَْوماً   متفٌق َعلَيْهِ  .«َويَص 

১৯/১১৮৫। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “আল্লাহি রনকি সলবণাত্তম নামায, দাউদ عليه السالم -এি 
নামায এবং আল্লাহি রনকি সলবণাত্তম নিাযা, দাউদ عليه السالم -এি 
                                                                                                            

১১৩৩, ১১৪৫, ১৬৬৪, ১৬৬৫, আবূ দাউদ ৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, 
৮৯৭, ১৩৫১, আহমাদ ২২৯৭৯, ২২৭৫০, ২২৭৮৯, ২২৮০০, ২২৮৩৩, 
২২৮৫৪, ২২৮৫৮, ২২৫৬৬, ২২৮৯০, ২২৯০২, দালিমী ১৩০৬ 

186 মুসরেম ৭৫৬, রতিরমযী ৩৮৭, ইবনু মাজাহ ১৪২১, আহমাদ ১৩৮২১, 
১৪৭৮৮ 
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নিাযা; রতরন অধ্ণিাত রনদ্রা নযলতন এবং িালতি তৃতীয় িালর্ 
ইবাদত কিাি জনয উঠলতন। অতঃপি িালতি র্ষ্ঠাংলশ আবাি 
রনদ্রা নযলতন। (অনুরূপিালব) রতরন একরদন নিাযা িাখলতন ও 
একরদন নিাযা তযার্ কিলতন।” (বুখািী ও মুসরেম) 187  

وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه، قَاَل  21/1196 َسِمعت  رَس 
ْول   ّْسلِ »: عليه وسلم، َيق  ٌل م  َها رَج  ٌم يَّْسأل  اهلَل إِنذ ِِف اللذْيِل لََّساَعًة، الَ ي َوافِق 

ذ ََلْلَةٍ  ْمِر اّدُلْنَيا َواآلِخَرةِ، إاِلذ أْعَطاه  إيذاه ، َوَذلَِك لُك 
َ
رواه  .«َتَعاََل َخرْياً ِمْن أ

  مسلم

২০/১১৮৬। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বেলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা 
বেলত শুলনরি নয, “িারত্রকালে এমন একরি সময় আলি, নকান 
মুসরেম বযরি তা নপলয়ই দুরনয়া ও আরখিাত রবর্য়ক নয নকান 

                                                           
187 সহীহুে বুখািী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪ নথলক ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, 

৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ৬২৭৭, মুসরেম ১১৫০৯, 
রতিরমযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮ নথলক ২৩৯৪, ২৩৯৬, 
২৩৯৭, ২৩৯৯ নথলক ২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮ নথলক ১৩৯১, ২৪২৭, 
২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, 
৬৪৯১, ৬৭২১, ৬৭২৫, ৬৭৫০, ৬৭৯৩, ৬৮০২, ৬০৮২৩, ৬৮২৪, ৬৮৩৪, 
৬৮৩৭, ৬৮৭৫, ৬৮৮২, ৬৯৮৪, ৭০৫৮, দালিমী ১৭৫২, ৩৪৮৬ 
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উত্তম রজরনস প্রাথণনা কিলে আল্লাহ তা‘আো অবশযই তালক তা 
রদলয় থালকন। ঐ সময়রি প্রলতযক িালত থালক।” (মুসরেম) 188  

َريَرَة ريض اهلل عنه 21/1197 يِب ه 
َ
َن انَليِِبَ ص: َوَعْن أ

َ
ىل اهلل عليه وسلم أ

الَةَ » :صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  ْم ِمَن اللذْيِل فَلَْيْفتَتِِح الصذ ك  َحد 
َ
إَِذا قَاَم أ

 رواه مسلم .«بَِرْكَعَتْيِ َخِفيَفَتْيِ 

২১/১১৮৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন নতামালদি নকউ 
িালত নামায পড়াি জনয উঠলব, নস নযন হাল্কা-িালব দু’ িাকআত 
পড়াি মাধ্যলম নামায শুরু কলি।” (মুসরেম)189  

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  22/1199 ََكَن رَس 
 رواه مسلم.  َخِفيَفتنَْيِ عليه وسلم إَِذا قَاَم ِمَن اللَيِْل اْفتَتََح َصاَلتَه  بَِرْكَعتَنْيِ 

২২/১১৮৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন িালত 
(তাহাজু্জলদি) জনয উঠলতন, তখন দু’ িাকআত সংরেপ্ত নামায 

                                                           
188 মুসরেম ৭৫৭, আহমাদ ১৩৯৪৫, ১৪৩৩৬, ২৭৫৬৩ 
189 মুসরেম ৭৬৮, আবূ দাউদ ১৩২৩, আহমাদ ৭১৩৬, ৭৬৯০, ৮৯৩১ 
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পড়াি মাধ্যলম আিম্ভ কিলতন।’ (মুসরেম)190  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه  :اهلل  َعنَْها، قَالَْت  َوَعنْها ريَِضَ  23/1199 ََكَن رَس 
ْو َغْْيِهِ، َصىَل ِمَن انلََهاِر ثِّنََْتْ 

َ
وسلم  إَِذا فَاَتتْه  الَصالة  ِمن اللَيِْل ِمْن وََجٍع أ

 رواه مسلم. َعَِشَة رْكَعًة 

২৩/১১৮৯। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘বদরহক বযথা-নবদনা বা অনয নকান অসুরবধ্াি কািলর্ যরদ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি িালতি নামায িুলি 
নযত, তাহলে রতরন রদলনি নবোয় ১২ িাকআত নামায পড়লতন।” 
(মুসরেম) 191  

َمَر بِن اخلََّطاِب  24/1191 ول  اهلِل صىل : ، قَاَل ريض اهلل عنهَوَعْن ع  قَاَل رَس 
ه  فِيَما َبْيَ َصالَةِ »: هلل عليه وسلما

َ
، َفَقرَأ ٍء مِْنه  ْو َعْن ََشْ

َ
َمْن نَاَم َعْن ِحْزبِِه، أ

ه  ِمَن اللذْيلِ 
َ
تَِب ََل  َكأنذَما قَرَأ  رواه مسلم .«الَفْجِر َوَصالَةِ الُظْهِر، ك 

২৪/১১৯০। উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
190 মুসরেম ৭৬৭, আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৫১৪৯ 
191 মুসরেম ৭৪৬, রতিরমযী ৪৪৫, নাসায়ী ১৭২২, ১৭২৩, ১৭২৪, ১৭২৫, 

১৭৮৯, আবূ দাউদ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ ১১৯১, 
আহমাদ ২৩৭৪৮, ২৫৬৮৭, দালিমী ১৪৭৫ 
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বলেলিন, “নয বযরি স্বীয় অযীফা (বদরনক যথা রনয়লম তাহাজু্জলদি 
নামায) অথবা তাি রকিু অংশ না পলড় ঘুরমলয় পলড়, অতঃপি 
যরদ নস ফজি ও নযাহলিি মধ্যবতণী সমলয় তা পলড় ননয়, তাহলে 
তাি জনয তা এমনিালব রেরপবদ্ধ কিা হয়, নযন নস তা িালতই 
পলড়লি।” (মুসরেম)192  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  25/1191 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

بَْت » :عليه وسلم
َ
، فَإِْن أ تَه 

َ
ْيَقَظ اْمرَأ

َ
الً قَاَم ِمَن اللذْيِل، فََصّلذ وَأ رَِحَم اهلل  رَج 

 
َ
ْيَقَظْت نََضَح ِِف وَْجِهَها الَماَء، رَِحَم اهلل  اْمرَأ

َ
ةً قَاَمْت ِمَن اللذْيِل، فََصلذْت وَأ

ََب نََضَحْت ِِف وَْجِهِه الَماءَ 
َ
ب و داود بإسناد صحيح .«َزوَْجَها، فَإِْن أ

َ
 رواه أ

২৫/১১৯১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“আল্লাহ নসই বযরিি প্ররত দয়া করুন, নয িালত উলঠ নামায পলড় 
এবং রনজ স্ত্রীলকও জার্ায়। অতঃপি যরদ নস (জার্লত) অস্বীকাি 
কলি, তাহলে তাি মুলখ পারনি রিিা মালি। অনুরূপ আল্লাহ নসই 
মরহোি প্ররত দয়া করুন, নয িালত উলঠ নামায পলড় এবং রনজ 
স্বামীলকও জার্ায়। অতঃপি যরদ নস (জার্লত) অস্বীকাি কলি, 
তাহলে নস তাি মুলখ পারনি রিিা মালি।” (আবু দাউদ, রবশুদ্ধ 

                                                           
192 মুসরেম ৭৪৭, রতিরমযী ৪০৮, নাসায়ী ১৭৯০ নথলক ১৭৯২, আবূ দাউদ 

১৩১৩, ১৩৪৩, ২২০, ৩৭৯, মুওয়াত্তা মারেক ৪৭০, দালিমী ১৪৭৭ 
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সূলত্র)193  

َما، قَاالَ  26/1192 يب َسِعيٍد ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َ
ول  اهلِل : َوَعنْه َوَعْن أ قَاَل رَس 

ل  أْهلَه  ِمَن اللذْيِل فََصلذَيا » :صىل اهلل عليه وسلم ْيَقَظ الرذج 
َ
ْو َصّلذ  -إَِذا أ

َ
أ

اكَِراِت  اكِِريَن وَاَّلذ تَِبا ِِف اَّلذ ب و داود بإسناد صحيح .«َرْكَعَتْيِ ََجِيعاً، ك 
َ
 رواه أ

২৬/১১৯২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু ও আবূ সাঈদ 
িারদয়াল্লাহু আনহু উিয় হলত বরর্ণত, তাঁিা বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন নকালনা বযরি তাি 
স্ত্রীলক িালত জারর্লয় উিলয় নামায পলড় অথবা তািা উিলয় দু’ 
িাকআত কলি নামায আদায় কলি, তলব তালদিলক (অতীব) 
রযরকিকািী ও রযরকিকারিনীলদি দলে রেরপবদ্ধ কিা হয়।” (আবূ 
দাউদ রবশুদ্ধ সূলত্র) 194  

َن انَليِِبَ : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها 27/1193
َ
عليه وسلم، صىل اهلل  أ

، فَإِنذ » :قَاَل  الَةِ، فَلْرَيْق ْد َحَّتذ يَْذَهَب َعْنه  اّنلذْوم  ْم ِف الصذ ك  إَِذا َنَعَس أَحد 
بذ َنْفَّسه   َو نَاِعٌس، لََعلذه  يَْذَهب  يَّْسَتْغِفر  فَيَّس  ْم إَِذا َصّلذ َوه  َحَدك 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«أ

২৭/১১৯৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন নতামালদি নকউ 

                                                           
193 আবূ দাউদ ১৩০৮, নাসায়ী ১৬১০, ইবনু মাজাহ ১৩৩৬, আহমাদ ৭৩৬২ 
194 আবূ দাউদ ১৩০৯, ইবনু মাজাহ ১৩৩৫ 
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নামালযি মলধ্য তন্দ্রারিিূত হলব, তখন নস নযন রনদ্রা যায়, যতের্ 
না তাি রনদ্রাি চাপ দূি হলয় যায়। কাির্, যখন নকউ তন্দ্রােন্ন 
হলয় নামায পড়লব, তখন নস খুব সম্ভবত: েমা প্রাথণনা কিলত 
রর্লয় রনলজলক র্ারে রদলত োর্লব।” (বুখািী ও মুসরেম) 195  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  29/1194 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْرآَن لََعَ لَِّسانِِه، فَلَْم » :عليه وسلم ْم مَِن اللذْيِل، فَاْسَتْعَجَم الق  ك  َحد 
َ
إَِذا قَاَم أ

، فَلْيَْضَطِجع ْول   رواه مسلم .«يَْدرِ َما َيق 

২৮/১১৯৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
নতামালদি নকউ িালত উঠলব ও (ঘুলমি চালপি কািলর্) রজহ্বায় 
কুিআন পড়লত এমন অসুরবধ্া নবাধ্ কিলব নয, নস রক বেলি তা 
বুঝলত পািলব না, তখন নস নযন শুলয় পলড়।” (মুসরেম) 196   

 

َاوِيْح   -101 َو الَتذ  بَاب  اِْستِْحَباِب قَِياِم َرَمَضاَن َوه 

                                                           
195 সহীহুে বুখািী ২১২, মুসরেম ৭৮৬, রতিরমযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ 

দাউদ ১৩১০, ইবনু মাজাহ ১৩৭০, আহমাদ ২৩৭৬৬, ২৫১৩৩, ২৫১৭১, 
২৫৬৯৯, ২৫৭৭৭, মুওয়াত্তা মারেক ২৫৯, দালিমী ১৩৮৩ 

196 মুসরেম ৭৮৭, আবূ দাউদ ১৩১১, ইবনু মাজাহ ১৩৭২, আহমাদ ২৭৪৫০ 
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পরিলেদ - ২১৩: রকয়ালম িমযান বা তািাবীহি নামায 
মুস্তাহাব 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه  1/1195 َن رَس 
َ
َريَرَة ريض اهلل عنه أ يِب ه 

َ
عن أ

َم ِمْن َذنْبِهِ َمْن قَاَم َرَمَضا» :قَاَل  ،وسلم ِفَر ََل  َما َتَقدذ  .«َن إِيَماناً َواْحتَِّساباً غ 
 متفٌق َعلَيْهِ 

১/১১৯৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
ঈমালনি সালথ ও সাওয়ালবি আশায় িমযান মালস রকয়াম কিলব 
(তািাবীহ পড়লব), তাি পূলবণকাি পাপসমূহ মাফ কলি নদওয়া 
হলব।” (বুখািী ও মুসরেম) 197  

ول اهلِل : َوَعنْه، قَاَل  2/1196 ي َرِغّّب  ِف ِقيَاِم  صىل اهلل عليه وسلمََكَن رَس 
ْول ْم ِفيِه بَِعِزيَمٍة، فيَق  َره  َمْن قَاَم َرَمَضاَن إيَماناً » :َرَمَضاَن ِمْن َغْْيِ أْن يَأم 

َم ِمْن َذنْبِهِ َواْحتِ  ِفَر ََل  َما َتَقدذ  رواه مسلم .«َّساباً غ 

২/১১৯৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
                                                           
197 সহীহুে বুখািী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসরেম 

৭৬০, রতিরমযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮ নথলক ২২০৭, ৫০২৭, আবূ দাউদ 
৩১৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, 
৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫, দালিমী ১৭৭৬ 



 

172 

বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রকয়ালম িমযান 
(তািাবীহ) সম্পলকণ দৃঢ় আলদশ (ওয়ারজব) না কলিই, তাি প্ররত 
উৎসাহ দান কিলতন এবং বেলতন, “নয বযরি ঈমান সহকালি 
ননকীি আশায় িমযালন রকয়াম (তািাবীহি নামায আদায়) কিলব, 
তাি অতীলতি পাপ েমা কলি নদওয়া হলব।” (মুসরেম)198  

 

ْرَجى ََلَالَِها -101
َ
 بَاب  فَْضِل قَِياِم ََلْلَِة الَْقْدرِ َوَبَياِن أ

পরিলেদ - ২১৪: শলব কদলিি ফযীেত এবং সবণারধ্ক 

সম্ভাবনাময় িারত্র প্রসলে 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 

َِّنا   ﴿ ل   إ نّز 
 

ةِِل    ِف  هُ ٰ   أ د  ل  ٱ ل  ِ ق  ا   ١ ر م  د   و 
 

ى  أ ا ك  ر  ةُ ِل    م  د  ل  ٱ ل  ِ ق  ةُ ِل    ٢ ر د  ل  ٱ ل  ِ ق   ر
ر  ي  ن   خ  ل   ّمِ

 
ه   ِف أ ُل  ٣ ر  ش  َ زَن  ٰ ل  ٱ ت  ل  ةُ م  وحُ ٱو   ئِك  ا لُر ِذ   فِيه  م نِ بِإ ّبِِه ن ر  ِ  ّمِ م   ُكّ

 
 ر  أ

ل    ٤ َّت   ِه   م  س  ط   ح  ج  ل  ٱ ل عِ م   [  5  ،1: القدر] ﴾ ٥ رِ ف 

অথণাৎ রনশ্চয়ই আরম এ (কুিআন)নক অবতীর্ণ কলিরি 
মযণাদাপূর্ণ িারত্রলত (শলবকদলি)। আি মযণাদাপূর্ণ িারত্র সম্বলি তুরম 

                                                           
198 ঐ 
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রক জান? মযণাদাপূর্ণ িারত্র সহস্র মাস অলপো উত্তম। ঐ িারত্রলত 
নফলিশতার্র্ ও রূহ (রজবিীে) অবতীর্ণ হয় প্রলতযক কালজ 
তালদি প্ররতপােলকি অনুমরতক্রলম। শারন্তময় নসই িারত্র ফজি 
উদয় হওয়া পযণন্ত। (সূিা ক্বাদি) 

রতরন আিও বলেলিন, 

م   ﴿ ت   ل  ٱو   ١ ح ِيِ ل  ٱ بِ ِك َِّنا   ٢ ُمب ل   إ نّز 
 

ة  ِل    ِف  هُ ٰ   أ ب    ل  ِ ُم ة  ك  ِنَا ر  ا إ َن  ُك
ن   رِي ِذ ُق ُّيف   افِيه   ٣ ُمن م   ُكُ  ر 

 
ِكيم   ر  أ م   ٤ ح 

 
ن   ار  أ ۡ   ّمِ ِدن ا ِنَا ِعن َنا إ ر   ُك ِي  ُم  ٥ ِسل

ن ة  ر ح    ۡ  ّمِ َهُ  َرّبِك  و   ۥإِن ِميعُ ٱ ُه مُ ل  ٱ لَس لِي  (  6  ،1: ادلخان) ﴾ ٦ ع 
থণাৎ, রনশ্চয় আরম এ (কুিআন) অবতীর্ণ কলিরি এক 

বিকতময় (আরশস-পূত শলব কদি) িালত; রনশ্চয় আরম 
সতকণকািী। এ িালত প্রলতযক গুরুত্বপূর্ণ রবর্য় রস্থিীকৃত হয়। 
আমাি আলদশক্রলম, আরম নতা িসূে নপ্রির্ কলি থারক। এ 
নতামাি প্ররতপােলকি রনকি হলত করুর্া; রনশ্চয় রতরন সবণলোতা, 
সবণজ্ঞ। (সূিা দুখান ৩ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انليِِبّ صىل  1/1197 يِب ه 
َ
اهلل عليه وسلم، َوَعْن أ

َم ِمْن َذنْبِهِ »: قَاَل  ِفَر ََل  َما َتَقدذ متفٌق  .«َمْن قَاَم ََلْلََة الَقْدرِ إِيَماناً وَاْحتَِّساباً غ 
 َعلَيْهِ 
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১/১১৯৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি শলবকদলি 
(িার্য-িজনী অথবা মহীয়সী িজনীলত) ঈমানসহ সাওয়ালবি 
আশায় রকয়াম কলি (নামায পলড়), তাি অতীলতি গুনাহ মাফ 
কলি নদওয়া হয়।” (বুখািী ও মুসরেম) 199  

َما 2/1199 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  ّ : وََعِن ابِن ع  ْصَحاِب انَليِِبِ
َ
َن رَِجااًل ِمْن أ

َ
أ

ر وا يَلْلََة الَقدْ 
 
ول  صىل اهلل عليه وسلم أ َواِخِر، َفَقاَل رَس 

َ
ِر ِِف الَمنَاِم ِِف الَسبِْع األ

َواِخِر، » :اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 
َ
ْبِع األ ْم قَْد تََواَطأْت ِِف الّسذ ْؤيَاك  َرى ر 

َ
أ

َواِخرِ 
َ
ْبِع األ يَها فَلْيََتَحرذَها ِِف الّسذ َتَحِرّ  متفٌق َعلَيْهِ  .«َفَمْن ََكَن م 

২/১১৯৮। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রকিু সাহারবলক 
স্বপ্নলযালর্ (িমযান মালসি) নশর্ সাত িালতি মলধ্য শলব কদি 
নদখালনা হে। আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, “আরম নদখরি নয, নশর্ সাত িালতি বযাপালি নতামালদি 
স্বপ্নগুরে পিস্পলিি মুতালবক। সুতিাং নয বযরি শলব কদি 

                                                           
199 সহীহুে বুখািী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসরেম 

৭৬০, রতিরমযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮ নথলক ২২০৭, ৫০২৭, আবূ দাউদ 
৩১৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, 
৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫, দালিমী ১৭৭৬ 
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অনুসিানী হলব, নস নযন নশর্ সাত িালত তা অনুসিান কলি।” 
(বুখািী ও মুসরেম) 200  

ول  اهلِل صىل اهلل :َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  3/1199 ََكَن رَس 
َواِخِر مِ 

َ
َاِور  ِِف الَعِْشِ األ ْولعليه وسلم ُي  وا ََلْلََة الَقْدرِ »: ْن َرَمَضاَن، وَيق  ََترذ
َواخِر مِْن َرَمَضانَ 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«ِف الَعْْشِ األ

৩/১১৯৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িমযালনি নশর্ দশ 
রদলন এলত-কাফ কিলতন এবং বেলতন, “নতামিা িমযালনি নশর্ 
দশলক শলব কদি অনুসিান কি।” (বুখািী ও মুসরেম) 201  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : وعنها ريَِضَ اهلل  َعنَْها 4/1211 َن رَس 
َ
: أ

َواِخِر ِمْن َرَمَضانَ »
َ
ْوا ََلْلََة الَقْدرِ ِِف الَوتِْر ِمَن الَعْْشِ األ  رواه ابلخاري .«ََتَرذ

৪/১২০০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “িমযান মালসি 

                                                           
200 সহীহুে বুখািী ২০১৫, ৪৯৯১, মুসরেম ১১৬৫, আহমাদ ৪৪৮৫, ৪৫৩৩, 

৪৬৫৭, ৪৭৯৩, ৪৯১৯, ৫০১১, ৫২৬১, ৫৪০৭, ৫৪২০, ৫৪৬১, ৫৬১৯, 
৫৮৯৬, ৬৪৩৮, মুওয়াত্তা মারেক ৭০৬ 

201 সহীহুে বুখািী ২০২০, ২০১৭, মুসরেম ১১৬৯, রতিরমযী ৭৯২, আহমাদ 
২৩৭১৩, ২৩৭৭১, ২৩৯২৪, ২৫১৬২ 
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নশর্ দশলকি রবলজাড় (িাত)গুরেলত শলব কদি অনুসিান কি।” 
(বুখািী) 202 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعنَْها، ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  5/1211 ََكَن رَس 
، وََجَد وسلم إَِذا َدَخَل ا ْهلَه 

َ
ْيَقَظ أ

َ
ْحيَا اللَيَْل، َوأ

َ
َواِخر  ِمْن َرَمَضاَن، أ

َ
لَعِْش  األ

 متفٌق َعلَيْهِ . وََشَد الِمزَئرَ 

৫/১২০১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত আিও বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘যখন িমযালনি নশর্ দশক প্রলবশ কিত, তখন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িালত রনলজ জার্লতন, রনজ 
পরিজনলদিলকও জার্ালতন, কলঠাি পরিেম কিলতন এবং 
নকামলি েুরে নবঁলধ্ রনলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 203  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َُيْتَِهد  ِِف : َوَعنَْها، قَالَْت . 6/1212 ََكَن رَس 
.  األَواِخِر ِمنْه  َما اَل َُيْتَِهد  ِف َغْْيِهِ َرَمَضاَن َما اَل َُيْتَِهد  ِِف َغْْيِهِ، َويِف الَعِْشِ 

  رواه مسلم

৬/১২০২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত আিও বরর্ণত, 

                                                           
202 ঐ 
203 মুসরেম ১১৭৪, রতিরমযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাউদ ১৩৭৬, 

২৩৮৬৯, ইবনু মাজাহ ১৭৬৭, ১৭৬৮, ২৩৬১১, ২৩৮৫৬, ২৪৩৯২, 
২৫৬৫৬ 
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রতরন বলেন, ‘িমযান মালস িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
(আল্লাহি ইবাদলতি জনয) যত পরিেম কিলতন, অনয নকান মালস 
নতমন পরিেম কিলতন না। (অনুরূপিালব) িমযালনি নশর্ দশলক 
যত নমহনত কিলতন অনয রদনগুরেলত তত নমহনত কিলতন না।’ 
(মুসরেম, প্রথমাংশ মুসরেম শিীলফ ননই। হয়লতা বা অনয করপলত আলি।)204  

ُي يَللٍَة : ق لْت  : َوَعنَْها، قَالَْت  7/1213
َ
َرأيَْت إِْن َعِلْمت  أ

َ
وَل اهلِل، أ يَا رَس 

ق ْول  ِفيَها ؟ قَاَل  يَلْلَة  الَقْدرِ 
َ
ُِب الَعْفَو فَاْعف  : ق وِل » :َما أ ٌو َت  امهلَل إنذَك َعف 

 حديث حسن صحيح: رواه الرتمذي، وقال .«َعِّن 

৭/১২০৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলতই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা আরম রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আপরন 
বেুন, যরদ আরম (িার্যক্রলম) শলব কদি নজলন রনই, তাহলে 
তালত নকান (নদা‘আ) পড়ব?’ রতরন বেলেন, এই নদা‘আ, 
“আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তুরহবু্বে ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী।” 
অথণাৎ নহ আল্লাহ! রনশ্চয় তুরম েমাশীে, েমা িােবালসা। সুতিাং 
তুরম আমালক েমা কলি দাও। (রতিরমযী হাসান সহীহ)205  
 

                                                           
204 সহীহুে বুখািী ২০২৪, মুসরেম ১১৭৫, রতিরমযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯ ঐ 
205 রতিরমযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০ 
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َواِك وَِخَصاِل الِْفْطَرةِ بَاب  فَ  -101  ْضِل الِّسّ

পরিলেদ - ২১৫: দাতঁন কিাি মাহাত্ম্য ও প্রকৃরতর্ত 
আচির্সমূহ 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1214 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعن أ َن رَس 

َ
أ

ِِت »وسلم، قَاَل  مذ
 
قذ لََعَ أ ش 

َ
ْن أ

َ
ْو لََعَ اّنلذاِس  -لَْوالَ أ

َ
َمْرت ه   -أ

َ
ِّ أل

َواِك َمَع لُك  ْم بِالِّسّ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«َصالَةٍ 

১/১২০৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যরদ আরম আমাি 
উম্মলতি উপি বা নোকলদি উপি করঠন মলন না কিতাম, 
তাহলে প্ররতরি নামালযি সালথ রমসওয়াক বা দাতঁন কিাি আলদশ 
রদতাম।” (বুখািী ও মুসরেম)206  

َذْيَفَة ريض اهلل عنه، قَاَل  َوَعنْ  2/1215 ول  اهلِل صىل اهلل عليه : ح  ََكَن رَس 
َواِك  وص  فَاه  بِالِسّ  متفٌق َعلَيْهِ . وسلم إَِذا قَاَم ِمن انَلوِم يَش 

২/১২০৫। হুযাইফা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
                                                           
206 সহীহুে বুখািী ৮৮৭, মুসরেম ২৫২, রতিরমযী ২২, নাসায়ী ৭, ৫৩৪, আবূ 

দাউদ ৪৬, ইবনু মাজাহ ২৮৭, আহমাদ ৯৭০, ৭২৯৪, ৭৩৬৪, ৭৪৫৭, 
৭৪৯৪, ৮৯২৮, ৮৯৪১, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৭, ১৪৮, দালিমী ৬৮৩, ১৪৮৪ 
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বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম নথলক 
উঠলতন, তখন রতরন রমসওয়াক বা দাঁতন রদলয় দাতঁ নমলজ 
রনলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 207  

وِل اهلِل صىل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَت 3/1216 َنا ن ِعُد لَِرس  ك 
ورَه ، َفيَ  ْن َيبَْعثَه  ِمَن اللَيِْل، اهلل عليه وسلم ِسَواَكه  َوَطه 

َ
بَْعث ه  اهلل  َما َشاَء أ

 َوي َصِِلّ 
 
، َوَيتَوَّضأ  رواه مسلم. َفيَتََسَوك 

৩/১২০৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি জনয 
দাঁতন ও ওজুি পারন প্রস্তুত কলি িাখতাম। অতঃপি আল্লাহি 
যখন িালত তালক জার্াবাি ইো হত, তখন রতরন নজলর্ উঠলতন। 
তািপি রমসওয়াক বা দাতঁন কিলতন এবং ওযু কলি নামায 
পড়লতন।’ (মুসরেম)208   

نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل  4/1217
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : وََعن أ قَاَل رَس 

َواكِ »: وسلم ْم ِِف الِّسّ ْكَْثْت  َعلَْيك 
َ
 رواه ابلخاري .«أ

৪/১২০৭। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 

                                                           
207 সহীহুে বুখািী ২৪৬, ৮৮৯, ১১২৬, মুসরেম ২৫৫, নাসায়ী ২, ১৬২১-

১৬২৪, আবূ দাউদ ১৬৫৫, ইবনু মাজাহ ২২৯৪৮, দালিমী ৬৮৫ 
208 সহীহুে বুখািী ১৯৬৯, রতিরমযী ৪৪৫, মুসরেম ৭৪৬, নাসায়ী ১৩১৪, ১৬০১ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘নতামালদিলক 
দাতঁন কিাি জনয নবরশ তাকীদ কলিরি।’ (বুখািী)209  

يِح بِن َهاِِنٍء ريَِضَ اهلل  َعنَه قَاَل  5/1219 َ ريَِضَ اهلل  ق لت  ِلَعائَِشَة : وََعن رش 
 انَليِِبُ : َعنَها

 
ٍء ََكَن َيبَْدأ ِيّ ََشْ

َ
: إَِذا َدَخَل بَيْتَه  ؟ قَالَْت  صىل اهلل عليه وسلمبِأ

َواِك   رواه مسلم. بِالِسّ

৫/১২০৮। শুিাইহ ইবলন হারন িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একদা আরম আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা নক রজজ্ঞাসা 
কিোম, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনজ বারড়লত প্রলবশ কলি 
সবণপ্রথম রক কাজ কিলতন?’ রতরন বেলেন, ‘দাতঁন কিলতন।’ 
(মুসরেম)210  

شَعِري ريض اهلل عنه، قَاَل  6/1219
َ
وََس األ يِب م 

َ
َدَخلت  لََعَ انَليِِبّ : وََعن أ

َواِك لََعَ لَِسانِ  صىل اهلل عليه وسلم متفٌق َعلَيِْه، وهذا لفظ . ِه َوَطَرف  الِسّ
 مسلمٍ 

৬/১২০৯। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘একদা আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 

                                                           
209 সহীহুে বুখািী ৮৮৮, নাসায়ী ৬, আহমাদ ১২০৫০, ১৩১৮৬, ৬৮১ 
210 মুসরেম ২৫৩, নাসায়ী ৮, আবূ দাউদ ৫১, ইবনু মাজাহ ২৯৩, আহমাদ 

২৪২৭৪, ২৪৯৫৮, ২৫০২০, ২৫০৫৪, ২৫৪৬৬, ২৭৬০১ 
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রনকি প্রলবশ কিোম, তখন দাতঁলনি একরি রদক তাঁি রজলিি 
উপি িাখা রিে।’ (বুখািী ও মুসরেম, এ শব্দগুরে মুসরেলমি)211  

َن انلَيِِبَ صىل اهلل عليه وسلم صىل : وََعن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها 7/1211
َ
أ

وَاك  َمْطَهَرٌة لِلَْفِم َمْرَضاٌة للرذِبّ »: اهلل عليه وسلم، قَاَل  رواه الّنسايئ وابن   .«الِّسّ
َزيَْمَة ِف صحيحِه بأسانيَد صحيحةٍ   .خ 

৭/১২১০। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “দাঁতন মুখ পরবত্র িাখাি ও 
প্রিুি সন্তুরষ্ট োলিি উপকির্।” (নাসাঈ, ইবলন খুযাইমা তাি সহীহ 
নামক গ্রলন্থ রবশুদ্ধ সূলত্র উলল্লখ কলিলিন।)212  

ّ صىل اهلل عليه وسلم 9/1211 َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ يِب ه 
َ
، وََعن أ

ْو ََخٌْس مَِن الِفْطَرةِ »: قَاَل 
َ
، َوَتْقلِيم  : الِفْطَرة  ََخٌْس، أ ، َواالْستِْحَداد  اْلَِتان 

ارِِب  ْظَفارِ، َوَنْتف  اإِلبِِّط، َوقَُص الّشذ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«األ

৮/১২১১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “প্রকৃরতর্ত আচির্ 
(নবীর্লর্ি তিীকা) পাঁচরি অথবা পাঁচরি কাজ প্রকৃরতর্ত আচির্, 

                                                           
211 সহীহুে বুখািী ২৪৪, মুসরেম ২৫৪, নাসায়ী ৩ আবূ দাউদ ৪৯ 
212 নাসায়ী ৫ আহমাদ ২৩৬৮৩, ২৩৮১১, ২৪৪০৪, ২৪৬০৯, ২৫৪৮৩, দালিমী 

৬৮৪ 
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(১) খৎনা (রেেত্বক নিদন) কিা। (২) েজ্জা-স্থালনি নোম নকলি 
পরিষ্কাি কিা। (৩) নখ কািা। (৪) বর্লেি নোম রিঁড়া। (৫) 
নর্াঁফ নিঁলি নফো।” (বুখািী ও মুসরেম)213   

ول  اهلِل صىل اهلل :  َعنَها، قَالَْت وََعن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل   9/1212 قَاَل رَس 
، : َعْْشٌ مَِن الِفْطَرةِ »  :عليه وسلم َواك  ارِِب، َوإِْعَفاء  اللِّْحيَِة، َوالِّسّ قَُص الّشذ

ْظَفارِ، َوَغّْسل  الََبَاِجِم، َونَتف  اإِلبِّْط، وََحلْق  الَعانَِة، 
َ
َواْستِنَّْشاّق  الَماءِ، َوقَُص األ

وَن الَمضَمَضة  : قَاَل الَراوِي .«اص  الَماءِ َوانْتِقَ  ْن تَك 
َ
َة إاَِل أ قَاَل . َونَِسيْت  الَعارِشَ

َو أَحد  ر واتِِه  -َوِكيٌع   رواه مسلم. َيْعِِن االْستِنَْجاِء : انِْتَقاص  الَماءِ  -وَه 

৯/১২১২। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “দশরি 
কাজ প্রকৃরতর্ত আচির্; (১) নর্াঁফ নিঁলি নফো। (২) দারড় 
বাড়ালনা। (৩) দাঁতন কিা। (৪) নালক পারন রদলয় নাক পরিষ্কাি 
কিা। (৫) নখ কািা। (৬) আেুলেি নজাড়সমূহ নধ্ায়া। (৭) 
বর্লেি নোম তুলে নফো। (৮) গুপ্তা-নেি নোম পরিষ্কাি কিা। 
(৯) পারন িািা ইলস্তঞ্জা (নশৌচকমণ) কিা।” বর্ণনাকািী বলেন, 
১০নং আচির্রি িুলে নর্রি, তলব মলন হয়, তা কুরে কিা হলব। 

                                                           
213 সহীহুে বুখািী ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭, মুসরেম ২৫৭, রতিরমযী ২৭৫৬, 

নাসায়ী ১০, ১১, ৫২২৫, আবূ দাউদ ৪১৯৮, ইবনু মাজাহ ২৯২, আহমাদ 
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বর্ণনাকািী ওরক’ বলেন, ‘ইরন্তকাসুে মা’ মালন পারন রদলয় ইলস্তঞ্জা 
কিা। (মুসরেম)214  

দারড় বাড়ালনা মালন: তাি রকিুই না কািা। আেুলেি নজাড় 
মালন: আেুলেি র্াঁি। 

َما 11/1213 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  ّ صىل اهلل عليه ، وََعِن ابِن ع  يِِبِ
َعِن انلَ

وا اللَِّح »: قَاَل  ،وسلم ْعف 
َ
َوارَِب وَأ وا الّشذ ْحف 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«أ

১০/১২১৩। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামিা নর্াঁফ 
নকলি নফে এবং দারড় েম্বা কি।” (বুখািী, মুসরেম)215   

ََكةِ َوَبَياِن فَْضلَِها َوَما َيَتَعلذق  بَِها -101 ْوِب الزذ كِْيِد و ج 
ْ
 بَاب  تَأ

পরিলেদ - ২১৬: যাকালতি অপরিহাযণতা এবং তাি 
ফযীেত 

                                                           
214 মুসরেম ২৬১, রতিরমযী ২৭৫৭, নাসায়ী ৫০৪০-৫০৪২, আবূ দাউদ ৫৩, 

ইবনু মাজাহ ২৯৬, আহমাদ ২৪৫৩৯ 
215 সহীহুে বুখািী ৫৮৯৩, রতিরমযী ২৭৬৩, ২৭৬৪, মুসরেম ২৫৯, নাসায়ী 
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আল্লাহ তা‘আো বলেন,  ﴿   وا يُم ِ ق
 

أ و  ٱ و  ل  ُوا   ة  لَّص ات ء  و  ٱ و  ك  َّز ( 43: ابلقرة) ﴾ ٤٣ ة  ل
  

অথণাৎ নতামিা নামায প্ররতষ্ঠা ও যাকাত আদায় কি। (বাকািাহ 
৪৩ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেলিন, 

ا   ﴿ م  ُرو   و  ِم
ُ

َِّل  ا  أ ي  ُم   ّلَل  ٱ ُبُدوا  ِِل ع   إ ُ  لِِّص ن  ٱ ل  ي ا   دّلِ ف  ن  وا   ء  ُح يُم قِ ُي و  ٱ و  ل  ؤ   ة  لَّص ُي ُوا  و  و  ٱ ت ك  َّز ۡ ل  ة 
ذ    ينُ  لِك  و  ةِ ل  ٱ دِ ّيِم   (  5: ابلينة) ﴾ ٥ ق 

অথণাৎ তািা নতা আরদষ্ট হলয়রিে আল্লাহি আনুর্লতয রব-শুদ্ধরচত্ত 
হলয় একরনষ্ঠ-িালব তাঁি ইবাদত কিলত এবং নামায কালয়ম কিলত 
ও যাকাত প্রদান কিলত। আি এিাই সরঠক ধ্মণ। (বাইলয়নাহ ৫ আয়াত) 

রতরন অনযত্র আিও বলেলিন,  

ذ   ﴿ ن   ُخ م   ِم
 

م  و   أ ة   لِِه ق  د  م   ص  ُرُه ّهِ م ُتط  ّكِيِه تُّز  ا و   [  113: اّتلوبة] ﴾ بِه 

অথণাৎ তুরম তালদি ধ্ন-সম্পদ হলত সদকা গ্রহর্ কি, যাি 
িািা তুরম তালদিলক পরবত্র ও পরিলশারধ্ত কলি নদলব। (সূিা 
তাওবাহ ১০৩ আয়াত) 

َما 1/1214 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل : وََعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
اهلِل صىل اهلل عليه أ

ه  : ب ِِنَ اإِلْسالَم  لََعَ ََخٍْس »: وسلم، قَاَل  داً َعْبد  َمذ نذ ُم 
َ
، وَأ َ إاِلذ اهلل  ْن الَ إَِلى

َ
َشَهاَدةِ أ
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ََكةِ، وََحِجّ اْلَْيِت، َوَصْوِم َرَمَضانَ  الَةِ، َوإيَتاءِ الزذ وَل  ، َوإقَاِم الصذ متفٌق  .«َوَرس 
 َعلَيْهِ 

১/১২১৪। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “পাঁচরি রিরত্তি উপি িীলন 
ইসোম স্থারপত। (১) এই সােয নদওয়া নয, আল্লাহ বযতীত অনয 
নকান সতয উপাসয ননই এবং মুহাম্মদ তাঁি বাো ও িসূে। (২) 
নামায প্ররতষ্ঠা কিা। (৩) যাকাত আদায় কিা। (৪) বায়তুল্লাহি 

(কা‘বা রৃ্লহ)ি হজ্জ কিা।  এবং (৫) িমযালনি নিাযা পােন কিা।” 
(বুখািী-মুসরেম)216  

بَيِد اهلِل ريض اهلل عنه، قَاَل  2/1215 ٌل إََِل : وََعن َطلَْحَة بِن ع  َجاَء رَج 
ْهِل ََنٍْد ثَائِر  الَرأِس 

َ
وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن أ نَْسَمع  َدوَِي َصْوتِِه، رَس 

َو  وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، فَإَِذا ه  ، َحََّت َدنَا ِمْن رَس  ول  َواَل َنْفَقه  َما َيق 
ل  َعِن اإلِْساَلِم، َفَقاَل 

َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَسأ ََخْس  َصلَواٍت ِف » :رَس 

َ َغْْي  : قَاَل   «اَلَْوِم َواللذْيلَةِ  َن ؟ قَاَل َهْل َلََعَ عَ »: ه  وذ ْن َتطذ
َ
ول    «الَ، إاِلذ أ َفَقاَل رَس 

َ َغْْي ه  ؟ قَاَل : قَاَل  «َوِصيام  َشْهِر َرَمَضانَ » :اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َهْل َلََعَ
عَ » وذ ْن َتطذ

َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم الَزََكَة، : قَاَل   «الَ، إاِلذ أ وََذَكَر ََل   رَس 

َ َغْْي َها ؟ قَاَل : َقاَل فَ  عَ »: َهْل َلََعَ وذ ْن َتطذ
َ
ول    «الَ، إاِلذ أ َو َيق  ل  وَه  َواهلِل : فَأْدبََر الَرج 

                                                           
216 সহীহুে বুখািী ৮, মুসরেম ১৬, রতিরমযী ২৬০৯, ৫০০১, আবূ দাউদ 
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ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ، َفَقاَل رَس  ْنق ص  ِمنْه 
َ
ِزيد  لََعَ َهَذا َواَل أ

َ
  :اَل أ

ْفلََح إِْن َصَدَّق »
َ
 متفٌق َعلَيْهِ   .«أ

২/১২১৫। ত্বােহা ইবলন উবাইদুল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন নাজ্দ (রিয়ায এোকাি) অরধ্বাসীলদি একজন 
আেুোরয়ত নকশী িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রনকি উপরস্থত হে। আমিা তাি িনিন শব্দ শুনরিোম, আি 
তাি কথাও বুঝলত পািরিোম না। নশর্ পযণন্ত িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি আসে এবং (তখন বুঝোম,) নস 
ইসোম সম্পলকণ প্রশ্ন কিলি। (উত্তলি) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “(ইসোম হে,) রদবা-িারত্রলত পাঁচ 
অলিি নামায (প্ররতষ্ঠা কিা)।” নস বেে, ‘তা িাড়া আমাি উপি 
অনয নামায আলি রক?’ রতরন বেলেন, “না, রকন্তু যা রকিু তুরম 
নফে রহসালব পড়লব।” িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আবাি বেলেন, “এবং িমযান মালসি নিাযা।” নোকরি বেে, ‘তা 
িাড়া আমাি উপি অনয নিাযা আলি রক?’ রতরন বেলেন, “না, 
তলব তুরম যা নফে রহসালব কিলব।” বর্ণনাকািী বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালক যাকালতি কথা বেলেন। নস 
বেে, ‘তািাড়া আমাি উপি অনয দান আলি রক?’ রতরন বেলেন, 
“না, তলব তুরম যা নফে রহসালব কিলব।” তািপি নোকরি রপঠ 
রফরিলয় এ কথা বেলত বেলত নযলত োর্ে, ‘আল্লাহি কসম! 
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আরম এি চাইলত নবশী রকিু কিব না এবং এি নচলয় কমও কিব 
না।’ তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
“নোকরি সতয বলে থাকলে পরিত্রার্ নপলয় নর্ে।” (বুখািী ও 
মুসরেম)217  

َن انَليَِب صىل اهلل عليه وسلم : وََعِن ابِن َعَباٍس ريض اهلل عنه 3/1216
َ
أ

عاذاً  َ إاِلذ »: َقاَل إََِل ايلََمِن، فَ  ريض اهلل عنهَبَعَث م  ْن الَ إَِلى
َ
ْم إََِل َشَهاَدةِ أ ه  اْدع 

نذ اهلَل َتَعاََل، اْفََتََض 
َ
ْم أ ْعلِْمه 

َ
وا َِّللَِك، فَأ َطاع 

َ
ْم أ ول  اهللِ، فَإِْن ه  اهلل  وَأِِنّ َرس 

 
َ
وا َِّللَِك، فَأ َطاع 

َ
ْم أ ِّ يَْوٍم َوََلْلٍَة، فَإِْن ه 

نذ َعلَْيِهْم ََخَْس َصلَواٍت ِِف لُك 
َ
ْم أ ْعلِْمه 

َقَرائِِهمْ  ْغنَِيائِِهْم، َوت َرُد لََعَ ف 
َ
متفٌق  .«اهلَل اْفََتََض َعلَْيِهْم َصَدقًَة ت ؤَخذ  مِْن أ

 َعلَيْهِ 

৩/১২১৬। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মু‘আয িারদয়াল্লাহু আনহু-নক 
ইয়ামন পাঠাবাি সমলয় (তাঁি উলদ্দলশয) বেলেন, “তালদি 
(ইয়ামানবাসীলদিলক সবণপ্রথম) এই সােয নদওয়াি জনয আহ্বান 
জানালব নয, আল্লাহ িাড়া নকান সতয উপাসয ননই, আি আরম 
আল্লাহি িসূে। যরদ তািা এ কথা নমলন ননয়, তাহলে তালদিলক 

                                                           
217 সহীহুে বুখািী ৪৬, ১৮৯১, ২৬৭৮, ৬৯৫৬, মুসরেম ১১, নাসায়ী ৪৫৮, 

২০৯০, ৫০২৮, আবূ দাউদ ৩৯১, ৩২৫২, আহমাদ ১৩৯৩, মুওয়াত্তা মারেক 
৪২০, দালিমী ১৫৭৮ 
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জারনলয় নদলব নয, আল্লাহ তালদি উপি িাতরদলন পাঁচ অলিি 
নামায ফিয কলিলিন। অতঃপি যরদ তািা এ কথা নমলন ননয়, 
তাহলে তালদিলক জারনলয় দাও নয, আল্লাহ তালদি উপি যাকাত 
ফিয কলিলিন; যা তালদি মলধ্য যািা (রনসাব পরিমার্) মালেি 
অরধ্কািী তালদি রনকি নথলক গ্রহর্ কিা হলব এবং তালদি দরিদ্র 
ও অিাবী মানুর্লদি মালঝ তা বণ্টন কলি নদওয়া হলব।” (বুখািী 
ও মুসরেম)218  

َما، قَاَل  4/1217 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن ع  قَاَل رَس 
داً »: عليه وسلم َمذ نذ ُم 

َ
، وَأ َ إاِلذ اهلل  ْن الَ إَِلى

َ
وا أ قَاتَِل اّنلذاَس َحَّتذ يَّْشَهد 

 
ْن أ

َ
ِمْرت  أ

 
أ

الةَ، َوي ؤت   وا الصذ ول  اهللِ، َوي ِقيم  وا ِمِِنّ َرس  ََكةَ، فَإَِذا َفَعل وا َذلَِك َعَصم  وا الزذ
م لََعَ اهلل ْم، إاِلذ ِِبَِقّ اإِلْسالَِم، وَِحَّساب ه  ْمَوالَه 

َ
ْم وَأ  متفٌق َعلَيْهِ  .«ِدَماَءه 

৪/১২১৭। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“মানুলর্ি রবরুলদ্ধ ততের্ সংগ্রাম কিাি জনয আরম আরদষ্ট 
হলয়রি, যতের্ পযণন্ত না তািা এই সােয নদলব নয, আল্লাহ 
বযতীত নকান সতয উপাসয ননই এবং মুহাম্মদ আল্লাহি িসূে। 

                                                           
218 সহীহুে বুখািী ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, 

মুসরেম ১৯, রতিরমযী ৬২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪৩৫, আবূ দাউদ ১৫৮৪, 
ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, দালিমী ১৬১৪ 
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আি নামায কালয়ম কিলব ও (ধ্লনি) যাকাত আদায় কিলব। 

যখন তািা এগুরে বাস্তবায়ন কিলব, তখন ইসোমী হক (অথণদণ্ড 
ইতযারদ) িাড়া তািা রনলজলদি জান-মাে আমাি রনকি হলত 
সুিরেত কলি ননলব। আি (অন্তলিি র্িীলি কুফরি বা পাপ 
েুকালনা থাকলে) তালদি রহসাব আল্লাহি রজম্মায়।” (বুখািী, 
মুসরেম)219  

َريَرَة ريض اهلل عنه 5/1219 يِب ه 
َ
ول  : قَاَل  ،وََعن أ يِفَ  رَس  اهلِل صىل لََما ت و 

ب و بَْكر  -اهلل عليه وسلم 
َ
َمر   -َوََكَن أ َوَكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن الَعَرِب، َفَقاَل ع 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ريض اهلل عنه  :َكيَْف ت َقاتِل  انَلاَس َوقَْد قَاَل رَس 
َ إاِلذ » ولو ا الَ إَِلى قَاتَِل اّنلذاَس َحَّتذ َيق 

 
ْن أ

َ
ِمْرت  أ

 
، َفَمْن قَالََها َفَقْد َعَصَم مِِِنّ أ اهلل 

ِه، وَِحَّساب ه  لََعَ اهلل ب و بَْكرٍ  .«َماََل  َوَنْفَّسه  إاِلذ ِِبَِقّ
َ
قَاتِلََن َمْن : َفَقاَل أ

 
َواهلِل أل

َقااًل ََكن وا َواهلِل لَْو َمنَع وِِن عِ . فََرَق َبنْيَ الَصاَلةِ َوالَزََكِة، فَإَِن الَزََكَة َحُق الَماِل 
ْم لََعَ َمنِْعِه  وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، لََقاتَلْت ه  َمر  . ي ؤُدونَه  إََِل رَس  : قَاَل ع 

نَه  
َ
يب بَْكٍر لِلِقتَاِل، َفَعَرفْت  أ

َ
َح َصْدَر أ ْن َرأيْت  اهلَل قَْد رَشَ

َ
َو إاَِل أ فََواهلِل َما ه 

 .متفٌق َعلَيِْه . احلَُق 

৫/১২১৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, যখন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
219 সহীহুে বুখািী ২৫, মুসরেম ২২ 
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মািা নর্লেন এবং আবূ বকি িারদয়াল্লাহু আনহু খেীফা রনযুি 
হলেন। আি আিববাসীলদি মলধ্য যাি কালফি (মুিতাদ) হবাি 
রিে নস কালফি (মুিতাদ) হলয় নর্ে, (এবং যািা সমূ্পর্ণ ধ্মণতযার্ 
কলিরন; বিং যাকাত রদলত অস্বীকাি কিলি মাত্র, তালদি রবরুলদ্ধ 
আবূ বকি িারদয়াল্লাহু আনহু সশস্ত্র সংগ্রালমি সংকল্প প্রকাশ 
কিলেন) তখন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, ‘ঐ (যাকাত 
রদলত নািাজ) নোকলদি রবরুলদ্ধ নকমন কলি যুদ্ধ কিলবন অথচ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন নয, “নোলকিা 
‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ (অথণাৎ আল্লাহ িাড়া নকান সতয উপাসয ননই) 
না বো পযণন্ত তালদি রবরুলদ্ধ যুদ্ধ কিাি জনয আরম আরদষ্ট 
হলয়রি। অতএব নয বযরি তা বেলব, নস ইসোমী অরধ্কাি 
(অথণদণ্ড ইতযারদ) িাড়া তাি জান-মাে আমাি রনকি নথলক 
রনিাপদ কলি ননলব। আি তাি (অন্তলিি র্িীলি কুফরি বা পাপ 
েুকালনা থাকলে) রহসাব আল্লাহি রজম্মায়”? আবূ বকি িারদয়াল্লাহু 
আনহু বেলেন, ‘আল্লাহি শপথ! নয বযরি নামায ও যাকালতি 
মলধ্য পাথণকয কিলব, তাি রবরুলদ্ধ আরম েড়াই কিব। কাির্, 
যাকাত মালেি উপি আলিারপত হক। আল্লাহি শপথ! আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক নয িরশ আদায় কিত, 
তা যরদ আমালক না নদয়, তাহলে তা না নদওয়াি জনয তালদি 
রবরুলদ্ধ আরম রজহাদ কিবই।’ উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, 
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‘আল্লাহি শপথ! অরচলিই আরম নদখোম নয, রনঃসলেলহ আল্লাহ 
আবূ বকি িারদয়াল্লাহু আনহু-এি হৃদয়লক যুলদ্ধি জনয প্রশস্ত 
কলিলিন। সুতিাং আরম বুঝলত পািোম নয, তাঁি রসদ্ধান্তই 
যথাথণ।’ (বুখািী)220   

يب أيُوَب  6/1219
َ
ّ صىل اهلل عليه وسلم: وََعن أ يِِبِ

اًل قَاَل لِلنَ َن رَج 
َ
: أ

ِِن بَِعَمٍل ي ْدِخل ِِن اجلَنََة، قَاَل  ْخَِبْ
َ
ْْشِك  بِِه َشيْئاً، َوت ِقيم  َتْعب د  اهلَل، َوالَ ت  » :أ

ََكةَ، َوتَِصل  الرذِحمَ  الَةَ، َوت ْؤِِت الزذ  متفٌق َعلَيْهِ .   «الصذ

৬/১২১৯। আবূ আইয়ুব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
একরি নোক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেে, 
‘আমালক এমন একরি আমে বেুন, যা আমালক জান্নালত প্রলবশ 
কিালব।’ রতরন বেলেন, “আল্লাহি বলের্ী কিলব, আি তাঁি সালথ 
নকান রকিুলক অংশীদাি রস্থি কিলব না। নামায কালয়ম কিলব, 
যাকাত নদলব এবং আত্ম্ীয়তাি বিন অিুি িাখলব।” (বুখািী, 
মুসরেম)221  

                                                           
220 সহীহুে বুখািী ১৪০০, ১৪৫৭, ৬৯২৪, ৭২৮৫, মুসরেম ২০, রতিরমযী 

২৬০৭, নাসায়ী ২৪৪৩, ৩০৯১-৩০৯৪, ৩৯৬৯-৩৯৭১, ৩৯৭৩, ৩৮৭৫, আবূ 
দাউদ ১৫৫৬, আহমাদ ৬৮, ১১৮, ২৪১, ৩৩৭, ৯১৯০, ১০৪৫৯ 

221 সহীহুে বুখািী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, মুসরেম ১৩, নাসায়ী ৪৬৮, আহমাদ 
২৩০২৭, ২৩০৩৮ 
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َريَرَة ريض اهلل عنه  7/1221 يِب ه 
َ
ََت انليَِِبَ صىل اهلل: وََعن أ

َ
ْعَرابِياً أ

َ
َن أ

َ
 أ

، َدَخلْت  اجلََنَة : عليه وسلم، َفَقاَل  لَِِن لََعَ َعَمٍل إَِذا َعِملْت ه  وَل اهلِل، د  . يَا رَس 
وَضَة، » :قَاَل  ََكةَ الَمْفر  الَةَ، َوت ؤِِت الزذ َتْعب د  اهلَل الَ ت ْْشِك  بِِه َشيْئاً، َوت ِقيم  الصذ

وم  َرَمَضانَ  ي َنْفِِس : قَاَل   .«َوتَص  ِزيد  لََعَ َهَذا، فَلََما َوََّل، قَاَل َواََّلِ
َ
 بِيَِدهِ، اَل أ

ْر »صىل اهلل عليه وسلم  انَليِِبُ  ْهِل اجَلنذِة فَلَْيْنظ 
َ
ٍل مِْن أ َر إََِل رَج  ْن َيْنظ 

َ
َمْن رََسذه  أ

 متفٌق َعلَيْهِ .   «إََِل َهَذا

৭/১২২০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, এক 
নবদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস রনলবদন 
কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমালক এমন এক আমলেি কথা 
বলে রদন, যাি উপি আমে কিলে, আরম জান্নালত প্রলবশ কিলত 
পািব।’ রতরন বেলেন, “আল্লাহি ইবাদত কিলব ও তাঁি সালথ 
নকান রকিুলক অংশীদাি রস্থি কিলব না। নামায কালয়ম কিলব, 
ফিয যাকাত আদায় কিলব ও িমযালনি নিাযা পােন কিলব।” 
নস বেে, ‘নসই মহান সত্তাি শপথ! যাি হালত আমাি জীবন 
আলি, আরম এি নচলয় নবশী কিব না।’ তািপি যখন নস নোকিা 
রপঠ রফলি চেলত োর্ে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, “নয বযরি জান্নাতবাসীলদি নকান নোক নদখলত আগ্রহী, 



 

193 

নস নযন এই নোকরিলক নদলখ।” (বুখািী ও মুসরেম)222  

صىل بَاَيْعت  انَليِِبَ : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعن َجِريِر بِْن َعبِد اهلِل  9/1221
ْسِلٍم  اهلل عليه وسلم ّ م 

ِ
متفٌق . لََعَ إقَاِم الَصاَلةِ، َوإِيتَاِء الَزََكِة، َوانلُْصِح ِلُك 

 َعلَيْهِ 

৮/১২২১। জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি হালত 
নামায কালয়ম কিাি, যাকাত আদায় কিাি ও প্ররতরি মুসেমালনি 
মেে কামনা কিাি বায়‘আত কলিরি।’ (বুখািী ও মুসরেম)223  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  9/1222 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل  :وََعن أ قَاَل رَس 

َها إاِلذ إَِذا ََكَن » عليه وسلم ي ِمْنَها َحقذ ٍة، الَ ي َؤِدّ َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب، َوالَ فِضذ
ْحِِمَ َعلَْيَها ِف نَارِ َجَهنذَم، َفي ْكَوى 

 
َحْت ََل  َصَفائِح  مِْن نَاٍر، فَأ ِفّ يَوم  الِقَياَمِة ص 

، وَجَ  ِعيَدْت ََل  ِف يَوٍم ََكَن ِمْقَدار ه  ََخِّْسَي بَِها َجْنب ه 
 
ذَما بََرَدْت أ ، َوَظْهر ه ، ُك  بِين ه 

ا إََِل اّنلذارِ  ا إََِل اجَلنذِة، َوإِمذ ، إِمذ  «ألَْف َسَنٍة، َحَّتذ ي ْقََض َبْيَ الِعَبادِ َفرَيَى َسبيلَه 
وَل اهلِل، فَاإِلبِل  ؟ قَاَل : ِقيَل  َها، َوِمْن  َوالَ »: يَا رَس  َصاِحِب إِبٍِل الَ ي َؤِدّي ِمْنَها َحقذ

                                                           
222 সহীহুে বুখািী ১৩৯৭, মুসরেম ১৪, আহমাদ ৮৩১০ 
223 সহীহুে বুখািী ৫৭, ৫৮, ৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫, ৭২০৪, ৫৬, 

রতিরমযী ১৯২৫, নাসায়ী ৪১৫৬, ৪১৫৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪১৭৭, ৪১৮৯, 
আহমাদ ১৮৬৭১, ১৮৭০০, ১৮৭৩৪ম ১৮৭৪৩, ১৮৭৬০, দালিমী ২৫৪০ 
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ْوفََر َما 
َ
َها يَوَم وِْرِدَها، إاِلذ إَِذا ََكَن يَوم  الِقَياَمِة ب ِطَح لََها بَِقاٍع قَْرقٍَر أ

َها َحلْب  َحِقّ
ْخَفافَِها، َوَتَعُضه  

َ
ذَما َمرذ ََكنَْت، الَ َيْفِقد  ِمْنَها فَِصيالً َواِحداً، َتَطؤ ه  بِأ بِأْفَواِهَها، ُك 

ْخَراَها ِِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَدار ه  ََخِّْسَي ألَْف َسنٍَة، َحَّتذ 
 
والََها، ر دذ َعلَْيِه أ

 
َعلَْيِه أ

ا إََِل اّنلذارِ  ا إََِل اجَلنذِة، َوإِمذ ، إمذ وَل : ِقيَل  .«ي ْقَض َبْيَ الِعَباِد، َفرَيَى َسبِيلَه  يَا رَس 
َها، إاِلذ »: ابَلَقر  َوالَغنَم  ؟ قَاَل اهلِل، فَ  َوالَ َصاِحِب َبَقٍر َوالَ َغَنٍم الَ ي َؤِدّي ِمْنَها َحقذ

إَِذا ََكَن يَْوم  الِقَياَمِة، ب ِطَح لََها بَقاٍع قَْرقٍَر، الَ َيْفِقد  ِمْنَها َشيْئاً، لَيَْس فِيَها 
، َوالَ  ، تَ  َعْقَصاء  ، َوالَ َعْضَباء  ذَما مرذ َجلَْحاء  ْظالَفَِها، ُك 

َ
ونَِها، َوَتَطؤ ه  بِأ ر  ه  بق  ْنَطح 

ْخَراَها، ِِف يَوٍم ََكَن ِمْقَدار ه  ََخِّْسَي ألَْف َسنَة َحَّتذ 
 
والََها، ر دذ َعلَْيِه أ

 
َعلَْيِه أ

ا إََِل اّنلذ  ا إََِل اجَلنذِة، َوإِمذ ، إِمذ وَل : ِقيَل . «ارِ ي ْقََض َبْيَ الِعَباِد، َفرَيَى َسبيِلَه  يَا رَس 
ٍل : اْلَيل  ثاَلَثَةٌ »: اهلِل فَاخلَيْل  ؟ قَاَل  ، َوِِهَ لِرَج  ٍل ِسَْتٌ ٍل وِْزٌر، َوِِهَ لِرَج  ِِهَ لِرَج 

ْجٌر 
َ
ْهِل اإِلْسالَِم، . أ

َ
ٌل َرَبَطَها رِيَاًء َوفَْخراً َونَِواًء لََعَ أ ا الذِِت ِِهَ ََل  وِْزٌر فَرَج  مذ

َ
فَأ

ٌل َرَبَطَها ِِف َسبيِل اهللِ، ث مذ لَْم يَنَْس فَِْهَ  ، فَرَج  ا الذِِت ِِهَ ََل  ِسَْتٌ مذ
َ
ََل  وِْزٌر، وَأ

ٌل  ْجٌر، فَرَج 
َ
ا الذِِت ِِهَ ََل  أ ، وَأمذ ه ورَِها، َوالَ رِقَابَِها، فَِْهَ ََل  ِسَْتٌ َحقذ اهللِ ِِف ظ 

ْهِل اإِلْسالَ 
َ
ْو َرْوَضٍة َفَما أَكلَْت ِمْن َذلَِك َرَبَطَها ِِف َسبيِل اهللِ أل

َ
ِم ِِف َمْرٍج، أ

تَِب ََل   َكلَْت َحَّسَنات وك 
َ
تَِب ََل  َعَدَد َما أ ٍء إاِلذ ك  ْوَضِة مِْن ََشْ ْو الرذ

َ
الَمْرِج أ

فَ  ْو ََشَ
َ
فاً أ بَْوالَِها َحَّسَنات، َوالَ َتْقَطع  ِطَولََها فَاْستَنذْت ََشَ

َ
ْرَواثَِها وَأ

َ
ْيِ إاِلذ َعَدَد أ

ْرَواثَِها َحَّسَناٍت، َوالَ َمرذ بَِها َصاِحب َها لََعَ َنْهٍر، 
َ
َكَتَب اهلل  ََل  َعَدَد آثَارَِها، وَأ

بَْت َحَّسَناٍت  ْن يَّْسِقيَها إاِلذ َكَتَب اهلل  ََل  َعَدَد َما ََشِ
َ
، َوالَ ي ِريد  أ َبْت مِْنه  َْشِ

 .«فَ
وَل اهلِل فَاحْل م  : ِقيَل  ٌء إاِلذ َهِذهِ اآليَة  »: ر  ؟ قَاَل يَا رَس  ِر ََشْ ذ ِف احل م  نِْزَل َلََعَ

 
َما أ

اً } : الَفاذذة  اجَلامَِعة   ةٍ ََشّ ةٍ َخرْياً يَرَه  َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرذ َفَمْن َيْعَمْل مِْثَقاَل َذرذ
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 متفٌق َعلَيِْه، وهذا لفظ مسلم .«{يَرَه  

৯/১২২২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“প্রলতযক নসানা ও চাঁরদি অরধ্কািী বযরি নয তাি হক (যাকাত) 
আদায় কলি না, যখন রকয়ামলতি রদন আসলব, তখন তাি জনয 
ঐ সমুদয় নসানা-চাঁরদলক আগুলন রদলয় বহু পাত বতরি কিা হলব। 
অতঃপি নসগুলোলক জাহান্নালমি আগুলন উত্তপ্ত কিা হলব এবং 
তাি িািা তাি পাজঁি, কপাে ও রপলঠ দার্া হলব। যখনই নস 
পাত ঠাণ্ডা হলয় যালব, তখনই তা পুনিায় র্িম কলি অনুরূপ 
দার্াি শারস্ত নসই রদলন চেলতই থাকলব, যাি পরিমার্ হলব ৫০ 
হাজাি বিলিি সমান; যতের্ পযণন্ত না বাোলদি মালঝ রবচাি-
রনষ্পরত্ত নশর্ কিা হলয়লি। অতঃপি নস তাি পথ নদখলত পালব; 
হয় জান্নালতি রদলক, না হয় জাহান্নালমি রদলক।” 

রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আি উলিি বযাপালি 
রক হলব?’ রতরন বেলেন, “প্রলতযক উলিি মারেকও; নয তাি  হক 
(যাকাত) আদায় কিলব না---আি তাি অনযতম হক এই নয, 
পারন পান কিাবাি রদন তালক  নদাহন কিা (এবং নস দুধ্ 
নোকলদি দান কিা)- যখন রকয়ামলতি রদন আসলব, তখন তালক 
এক সমতে প্রশস্ত প্রান্তলি উপুড় কলি নফো হলব। আি তাি উি 
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সকে পূর্ণ সংখযায় উপরস্থত হলব; ওলদি মলধ্য একরি বাচ্চালকও 
অনুপরস্থত নদখলব না। অতঃপি নসই উিদে তালদি খুি িািা 
তালক দেলব এবং মুখ িািা তালক কামড়ালত থাকলব। এইিালব 
যখনই তালদি নশর্ দে তালক দলে অরতক্রম কলি যালব, তখনই 
পুনিায় প্রথম দেরি উপরস্থত হলব। তাি এই শারস্ত নসরদন হলব, 
যাি পরিমার্ হলব ৫০ হাজাি বিলিি সমান; যতের্ পযণন্ত না 
বাোলদি মালঝ রবচাি-রনষ্পরত্ত নশর্ কিা হলয়লি। অতঃপি নস 
তাি নশর্ পরির্াম দশণন কিলব; জান্নালতি অথবা জাহান্নালমি।” 

রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! র্রু-িার্লেি বযাপালি 
রক হলব?’ রতরন বেলেন, “আি প্রলতযক র্রু-িার্লেি 
মারেকলকও; নয তাি হক আদায় কিলব না, যখন রকয়ামলতি রদন 
উপরস্থত হলব, তখন তালদি সামলন তালক এক সমতে প্রশস্ত 
ময়দালন উপুড় কলি নফো হলব; যালদি একরিলকও নস অনুপরস্থত 
নদখলব না এবং তালদি নকউই রশং-বাঁকা, রশং-রবহীন ও রশং-িাো 
থাকলব না। প্রলতযলকই তাি রশং িািা তালক আঘাত কিলত 
থাকলব এবং খুি িািা দেলত থাকলব। তালদি নশর্ দেরি যখনই 

(েুস নমলি ও দলে) পাি হলয় যালব তখনই প্রথম দেরি পুনিায় 
এলস উপরস্থত হলব। এই শারস্ত নসরদন হলব যাি পরিমার্ ৫০ 
হাজাি বিলিি সমান; যতের্ পযণন্ত না বাোলদি মালঝ রবচাি-
রনষ্পরত্ত নশর্ কিা হলয়লি। অতঃপি নস তাি িাস্তা ধ্িলব; 
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জান্নালতি রদলক, নতুবা জাহান্নালমি রদলক।” 

রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আি নঘাড়া সম্পলকণ 
রক হলব?’ রতরন বেলেন, “নঘাড়া হে রতন প্রকালিি; নঘাড়া কালিা 
পলে পালপি নবাঝা, কালিা পলে পদণাস্বরূপ এবং কালিা জনয 
সওয়ালবি রবর্য়। নয নঘাড়া তাি মারেলকি পলে পালপি নবাঝা 
তা হে নসই বযরিি নঘাড়া, নয নোক প্রদশণন, র্বণপ্রকাশ এবং 
মুসরেমলদি প্ররত শত্রুতাি উলদ্দলশয পােন কলিলি। এ নঘাড়া হে 
তাি মারেলকি জনয পালপি নবাঝা। 

নয নঘাড়া তাি মারেলকি পলে পদণাস্বরূপ, তা হে নসই 
বযরিি নঘাড়া, যালক নস আল্লাহি িাস্তায় (রজহালদি জনয) প্রস্তুত 
নিলখলি। অতঃপি নস তাি রপঠ ও র্দণালন আল্লাহি হক িুলে 
যায়রন। তাি যথাথণ প্ররতপােন কলি রজহাদ কলিলি। এ নঘাড়া হে 
তাি মারেলকি পলে (জাহান্নাম হলত অথবা ইজ্জত-সম্মালনি জনয) 
পদণাস্বরূপ। 

আি নয নঘাড়া তাি মারেলকি জনয সওয়ালবি রবর্য়, তা হে 
নসই নঘাড়া যালক তাি মারেক মুসরেমলদি (প্ররতিোি) উলদ্দলশয 
নকান চাির্িূরম বা বার্ালন প্রস্তুত নিলখলি। তখন নস নঘাড়া ঐ 
চাির্িূরম বা বার্ালনি যা রকিু খালব, তাি খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) 
পরিমার্ সওয়াব মারেলকি জনয রেরপবদ্ধ হলব। অনুরূপ নেখা 
হলব তাি োদ ও নপশাব পরিমার্ সওয়াব। নস নঘাড়া যখনই তাি 
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িরশ রিলড় একরি অথবা দু’রি ময়দান অরতক্রম কিলব, তখনই 
তাি পদলেপ ও োদ পরিমার্ সওয়াব তাি মারেলকি জনয 
রেরখত হলব। অনুরূপ তাি মারেক যরদ তালক নকান নদীি 
রকনািায় রনলয় যায়, অতঃপি নস নসই নদী হলত পারন পান কলি 
অথচ মারেলকি পান কিালনাি ইো থালক না, তবুও আল্লাহ 
তা‘আো তাি পান কিা পারনি সমপরিমার্ সওয়াব মারেলকি 
জনয রেরপবদ্ধ কলি নদলবন।” 

রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আি র্াধ্া সম্পলকণ রক 
হলব?’ রতরন বেলেন, “র্াধ্াি বযাপালি এই বযাপকাথণক একক 
আয়াতরি িাড়া আমাি উপি অনয রকিু অবতীর্ণ হয়রন, 

ن ﴿ م  ع   ف  ل  ّي  ل  ِمث   م  ا َرة   ق  ي    ذ  هُ  اخ  ن ٧ ۥي ر  م  ع   و  ل  ّي  ال  ِمث   م  َرة   ق  ّ   ذ  هُ  اش   ۥي ر 
 (  9  ،7: الزلزلة) ﴾ ٨

অথণাৎ নয বযরি অরু্-পরিমার্ সৎকমণ কিলব নস তাও 
(রকয়ামলত) প্রতযে কিলব এবং নয বযরি অরু্-পরিমার্ অসৎকাযণ 
কিলব নস তাও (নসরদন) প্রতযে কিলব।” (সূিা রযেযাে ৭-৮ 
আয়াত) (বুখািী ২৩৭১, মুসরেম ৯৮৭নং, নাসাঈ, হারদলসি 
শব্দাবেী সহীহ মুসরেম শিীলফি।)224  
                                                           
224 সহীহুে বুখািী ১৪০২, ১৪০৩, ২৩৭১, ২৮৫৩, ৪৫৬৫, ৪৬৫৯, ৬৯৫৮, 

রতিরমযী ১৫৩৬, নাসায়ী ২৪৪৮, ২৪৮২, ৩৫৬২, ৩৫৬৩, ৩৫৮২, আবূ 
দাউদ ১৬৫৮, ইবনু মাজাহ ১৭৮৬, ২৭৮৮, আহমাদ ৭৫০৯, ৭৬৬৩, 
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 ْوِب َصْوِم َرَمَضانَ بَاب  و ج   -101

َياِم َوَما َيَتَعلذق  بِهِ   َوَبَياِن فَْضِل الِصّ

পরিলেদ - ২১৭: িমযালনি নিাযা ফিয, তাি ফযীেত ও 
আনুর্রেক জ্ঞাতবয রবর্য়াবেী 

মহান আল্লাহ বলেন, 

﴿  ٰ اي  ُّيه 
 

ن  ٱ أ ي وا   ََّلِ ُن ام  ل ي   ُكتِب   ء  مُ ع  مُ ٱ ُك ا ي  ّّصِ ا ل م  يٱ َع    ُكتِب   ك  ن ن  ََّلِ  ِم
ب   م  ق  م   لُِك َلُك ون   ل ع  َتُق م   ١٨٣ ت  يَا

 
د   َمع   اأ و ن ت ِ ُد م  ن   ف  م َك  ًضا ِمنُك و   َمرِي

 
 َع     أ

ر  
ف  ر  س  َدة ن   ف عِ م   ّمِ يَا

 
ۡ  أ ر  خ 

ُ
َع    أ ن  ٱ و  ي ن هُ  ََّلِ و ِد   ۥيُِطيُق ر ف مُ  ي ة ا ع  ي ٖ ِمس   ط  ن ِك م   ف 

ع   َو ط  ي    ت  و   اخ  ُه ر  ف  ي  ن ۥۡ َلُ  خ 
 

أ وا   و  وُم ر  ت ُّص ي  م   خ  م   إِن َلُك نُت ع   ُك ون  ت  ه   ١٨٤ ل ُم  رُ ش 
ان   ض  م  ي  ٱ ر  نّزِل   ََّلِ

ُ
ِ  أ ه انُ ُقر  ل  ٱ فِي د   ء  ٰ    ّلِلَناِس  ىُه ِ ّي ب  ن   ت  و  ى  ل  ٱ ّمِ نِِ ُفر  ل  ٱو   ُهد  ا  ق 

ن م  د   ف  هِ مُ  ش  م  ف ل   ر  لَشه  ٱ ِمنُك ُّص ن ُهُ ي  م  ن   و  ًضا َك  رِي و   م 
 

ر  س   َع     أ
ر  ف  َدة ن   ف عِ  ّمِ

م   يَا
 

َ  أ ر  خ 
ُ

 (  195  ،193: ابلقرة) ﴾ ١٨٥ أ

অথণাৎ নহ ঈমানদাির্র্! নতামালদি জনয রসয়ালমি (নিাযাি) 

                                                                                                            

৭৬৯৮, ৮৪৪৭, ৮৭৫৪, ৯১৯১, ৯৯৭১, ১০৪৭৪, ২৭৪০১, ২৭৪৩৩, 
মুওয়াত্তা মারেক ৫৯৬, ৯৭৫ 
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রবধ্ান নদওয়া হে, নযমন রবধ্ান নতামালদি পূবণবতণীর্র্লক নদওয়া 
হলয়রিে, যালত নতামিা সংযম-শীে হলত পাি। (নিাযা) রনরদণষ্ট 
কলয়ক রদলনি জনয। নতামালদি মলধ্য নকউ অসুস্থ হলে বা সফি 
অবস্থায় থাকলে অনয রদলন এ সংখযা পূির্ কলি ননলব। আি যািা 
নিাযা িাখাি সামথণয থাকা সলেও নিাযা িাখলত চায় না (যািা 
নিাযা িাখলত অেম) তািা এি পরিবলতণ একজন রমসরকনলক 
খাদয দান কিলব। পিন্তু নয বযরি খুশীি সালথ সৎকমণ কলি, তা 
তাি জনয কেযার্কি হয়। আি যরদ নতামিা নিাযা িাখ, তাহলে 
তা নতামালদি জনয রবলশর্ কেযার্-প্রসূ; যরদ নতামিা উপেরি 
কিলত পাি। িমযান মাস, এলত মানুলর্ি রদশািী এবং সৎপলথি 
স্পষ্ট রনদশণন ও সতযাসলতযি পাথণকযকািী-রূলপ কুিআন অবতীর্ণ 
কিা হলয়লি। অতএব নতামালদি  মলধ্য নয নকউ এ মাস পালব, 
নস নযন এ মালস অবশযই নিাযা পােন কলি। আি নয অসুস্থ 
অথবা মুসারফি থালক, তালক অনয রদলন এ সংখযা পূির্ কিলত 
হলব। (সূিা বাকািাহ ১৮৩- ১৮৫ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1223 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

َيام، فَإِنذه  ِِل : -َعزذ وََجلذ  -قَاَل اهلل  » :عليه وسلم ُ َعَمِل ابِْن آَدَم ََل  إاِلذ الِصّ لُك 
ْم فاَلَ يَْرف ْث َوالَ  َحِدك 

َ
نذٌة، فَإَِذا ََكَن يَوم  َصْوِم أ َيام  ج  ْجزِي بِِه، َوالِصّ

َ
نَا أ

َ
وَأ

ْل  ْو قَاتَلَه  فَلَْيق 
َ
َحٌد أ

َ
ِي َنفْ . إِِنّ َصائٌِم : يَْصَخْب فَإِْن َسابذه  أ ٍد بَِيِدهِ َواَّلذ َمذ س  ُم 
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ْطَيب  ِعْنَد اهللِ ِمْن رِيِح الِمّْسِك 
َ
ائِِم أ ائِِم فَرَْحَتاِن . َْل ل ْوف  فَِم الصذ لِلصذ

َما ه  ْفَطَر فَِرَح بِِفطرِهِ، َوإَِذا لَِِقَ َربذه  فَِرَح بَِصْوِمهِ : َيْفرَح 
َ
متفٌق َعلَيِْه،  .«إَِذا أ

 .وهذا لفظ روايِة ابل َخارِي

َيام  ِِل وَأنَا »: روايٍة ََل   ويف ْجِِل، الِصّ
َ
، َوَشْهَوتَه  ِمْن أ ابَه  ، َوََشَ َيَْت ك  َطَعاَمه 

ْمَثالَِها
َ
ْجزِي بِِه، وَاحَلَّسنَة  بَِعْْشِ أ

َ
 .«أ

ْمثَالَِها إََِل »: ويف رواية ملسلم
َ
ََّسَنة  بَِعْْشِ أ ، احَلْ ُ َعَمِل ابِْن آَدَم ي َضاَعف  لُك 

ْجزِي بِِه؛ يََدع  َشْهَوتَه  : قَاَل اهلل َتَعاََل . ِضْعٍف َسْبِعِمَئِة 
َ
ْوَم فَإِنذه  ِِل وَأنَا أ إاِلذ الصذ

ْجِِل 
َ
ائِِم فَرَْحَتانِ . َوَطَعاَمه  ِمْن أ ِِّه : لِلصذ . فَرَْحٌة ِعْنَد فِْطرِهِ، َوفَرَْحٌة ِعْنَد لَِقاءِ َرب

ْطَيب  ِعْنَد اهللِ ِمنْ 
َ
 .«رِيِح الِمّْسِك  َوَْل ل وف  فِيِه أ

১/১২২৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “মহান 
আল্লাহ বলেন, ‘আদম সন্তালনি প্ররতরি সৎকমণ তাি জনযই; রকন্তু 
নিাযা স্বতন্ত্র, তা আমািই জনয, আি আরমই তাি প্ররতদান নদব।’ 
নিাযা োে স্বরূপ অতএব নতামালদি নকউ নযন নিাযাি রদলন 
অশ্লীে না বলে এবং বহ-হট্টলর্াে না কলি। আি যরদ নকউ তালক 
র্ারে-র্াোজ কলি অথবা তাি সালথ েড়াই-ঝর্ড়া কলি, তাহলে 
নস নযন বলে, ‘আরম নিাযা নিলখরি।’ নসই মহান সত্তাি শপথ! 
যাি হালত মুহাম্মলদি জীবন আলি, রনঃসলেলহ নিাজাদালিি মুলখি 
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দুর্ণি আল্লাহি কালি মৃর্নারিি সুর্ি অলপো নবশী উৎকৃষ্ট। 
নিাজাদালিি জনয দু’রি আনেময় মুহূতণ িলয়লি, তখন নস 
আনরেত হয়; (১) যখন নস ইফতাি কলি (ইফতালিি জনয নস 
আনরেত হয়)। আি (২) যখন নস তাি প্ররতপােলকি সলে 
সাোৎ কিলব, স্বীয় নিাযাি জনয নস আনরেত হলব।” (বুখািী ও 
মুসরেম, এই শব্দগুরে বুখািীি)225  

বুখািীি অনয বর্ণনায় আলি, ‘নস (নিাজাদাি) পানাহাি ও 
নযৌনাচাি বজণন কলি একমাত্র আমািই জনয। নিাযা আমাি জনযই। 
আি আরম রনলজ তাি পুিস্কাি নদব। আি প্রলতযক ননকী দশগুর্ 
বরধ্ণত হয়।’ 

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি, “আদম সন্তালনি প্রলতযক 
সৎকমণ কলয়কগুর্ বরধ্ণত কিা হয়। একরি ননকী দশগুর্ নথলক 
রনলয় সাতশত গুর্ পযণন্ত বৃরদ্ধ পায়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘রকন্তু 
নিাযা িাড়া। নকননা, তা আমাি উলদ্দলশয (পারেত) হয়। আি 
আরম রনলজই তাি পুিস্কাি নদব। নস পানাহাি ও কাম প্রবৃরত্ত 

                                                           
225 সহীহুে বুখািী ১৯০৪, ১৮৯৪, ৫৯২৭, ৭৪৯২, ৭৫৩৮, মুসরেম ১১৫১, 

রতিরমযী ৭৬৪, ৭৬৬, নাসায়ী ২২১৫-২২১৯, আবূ দাউদ ২৩৬৩, ইবনু 
মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, ৩৮২৩, আহমাদ ৭২৯৫, ৭৪৪১, ৭৬৩৬, ৭৭৮১, 
৭৯৯৬, ৮১৩৮, ৮৯৭২, ৯৬২৭, ৯৬৩১, মুওয়াত্তা মারেক ৬৮৯ 
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আমাি (সন্তুরষ্ট অজণলনি) উলদ্দলশযই বজণন কলি।’ নিাজাদালিি 
জনয দু’রি আনেময় মুহূতণ িলয়লি। একরি আনে হে ইফতালিি 
সময়, আি অপিরি তাি প্ররতপােলকি সালথ সাোৎকালে। আি 
রনশ্চয় তাি মুলখি র্ি আল্লাহি কালি মৃর্নারিি সুর্ি অলপো 
অরধ্ক উৎকৃষ্ট।” 

وَل اهلِل صىل اهلل عل: َوَعنْه 2/1224 َن رَس 
َ
ْنَفَق » :قَاَل  ،يه وسلمأ

َ
َمْن أ

بْوَاِب اجَلنذِة، يَا َعْبَد اهللِ َهَذا َخرٌي، َفَمْن ََكَن 
َ
َزوَْجْيِ ِِف َسبِيِل اهللِ ن وِدَي ِمْن أ

ِِعَ ِمْن بَاِب  ْهِل اجِلَهاِد د 
َ
الَةِ، َوَمْن ََكَن ِمْن أ ِِعَ ِمْن بَاِب الصذ الَةِ د  ْهِل الصذ

َ
ِمْن أ

ْهِل اجِلَهادِ، وَ 
َ
يذاِن، َوَمْن ََكَن ِمْن أ ِِعَ ِمْن بَاِب الرذ َياِم د  ْهِل الِصّ

َ
َمْن ََكَن ِمْن أ

َدقَةِ  َدقَِة د ِِعَ مِْن بَاِب الصذ ب و بَْكرٍ  .«الصذ
َ
وَل اهلِل : قَاَل أ ِِمّ يَا رَس 

 
نَْت َوأ

َ
يب أ

َ
! بِأ
بَْواِب ِمْن ََضورٍة،

َ
َحٌد ِمْن تِلَْك  َما لََعَ َمْن د ِِعَ ِمْن تِلَْك األ

َ
َفَهْل ي ْدََع أ

َِّها ؟ َفَقاَل  بَواِب َك 
َ
مْ » :األ وَن ِمْنه  و أْن تَك  ْرج 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ .«َنَعْم، وَأ

২/১২২৪। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
আল্লাহি িাস্তায় নজাড়া বস্তু বযয় কলি, তালক জান্নালতি দিজাসমূহ 
নথলক ডাকা হলব, ‘নহ আল্লাহি বাোহ! এ দিজারি উত্তম (এরদলক 
এস)।’ সুতিাং নয নামাযীলদি দেিুি হলব, তালক নামালযি 
দিজা নথলক ডাক নদওয়া হলব। আি নয মুজারহদলদি দেিুি 
হলব। তালক রজহালদি দিজা নথলক ডাকা হলব। নয নিাযাদািলদি 
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দেিুি হলব, তালক ‘িাইয়ান’ নামক দিজা নথলক আহ্বান কিা 
হলব। আি দাতালক দালনি দিজা নথলক ডাকা হলব।” এ সব 
শুলন আবূ বকি িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
আমাি মাতা-রপতা আপনাি জনয কুিবান নহাক, যালক ডাকা হলব, 
তাি ঐ সকে দিজাি নতা নকান প্রলয়াজন ননই। (নকননা মুখয 
উলদ্দশয হে, নকানিালব জান্নালত প্রলবশ কিা।) রকন্তু এমন নকউ 
হলব রক, যালক উি সকে দিজাসমূহ নথলক ডাকা হলব?’ রতরন 
বেলেন, “হযাঁ। আি আশা করি, তুরম তালদি দেিুি হলব।” 
(বুখািী ও মুসরেম)226  

ّ صىل اهلل عليه  3/1225 يِِبِ
َوَعْن َسهِل بِن َسعٍد ريض اهلل عنه، َعِن انلَ

وَن يَوَم : إنذ ِف اجَلنذِة بَاباً ي َقال  ََل  »: قَاَل  ،وسلم ائِم  ل  مِْنه  الصذ ، يَْدخ  يذان  الرذ
ْم، يقال ل  ِمْنه  أحٌد َغرْي ه  وَن الَ : الِقَياَمِة، الَ يَْدخ  وم  وَن ؟ َفَيق  ائِم  أْيَن الصذ
ْغلَِق فَلَ 

 
ْم، فَإَذا َدَخل وا أ َحٌد َغرْي ه 

َ
ل  ِمْنه  أ َحدٌ يَدخ 

َ
ْل ِمْنه  أ  متفٌق َعلَيْهِ  .«ْم يَْدخ 

৩/১২২৫। সাহে ইবলন সায়াদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “জান্নালতি মলধ্য এমন 
একরি দিজা আলি, যাি নাম হে ‘িাইয়ান’; নসখান রদলয় নকবে 

                                                           
226 সহীহুে বুখািী ১৮৯৭, ২৮৪১, ৩২১৬, ৩৬৬৬, মুসরেম ১০২৭, রতিরমযী 

৩৬৭৪, নাসায়ী ২৪৩৯, ৩১৩৫, ৩১৮৩, ৩১৮৪, আহমাদ ৭৩৯৩, ৭৫৭৭, 
৮৫৭২, মুওয়াত্তা মারেক ১০২১ 
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নিাযাদাির্র্ই রকয়ামলতি রদলন প্রলবশ কিলব। তািা িাড়া আি 
নকউ নসরদক রদলয় প্রলবশ কিলত পািলব না। নঘার্র্া কিা হলব, 
‘নিাযাদািিা নকাথায়?’ তখন তািা দণ্ডায়মান হলব। (এবং ঐ দিজা 
রদলয় তািা জান্নালত প্রলবশ কিলব) তািপি যখন তালদি সবণলশর্ 
বযরি প্রলবশ কিলব, তখন দিজারি বি কলি নদওয়া হলব। আি 
নসখান রদলয় আি নকউ প্রলবশ কিলত পািলব না।” (বুখািী ও 
মুসরেম)227  

يِب َسِعيٍد اخل درِي 4/1226
َ
ول  اهلِل : ريض اهلل عنه، قَاَل  َوَعْن أ قَاَل رَس 
وم  يَْوماً ِِف َسبِيِل اهللِ إاِلذ بَاَعَد اهلل  » :صىل اهلل عليه وسلم َما ِمْن َعْبٍد يَص 

 متفٌق َعلَيْهِ  .«يَفاً بَِذلَِك اَلَْوِم وَْجَهه  َعِن اّنلذارِ َسْبِعَي َخرِ 

৪/১২২৬। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
আল্লাহি পলথ (অথণাৎ রজহাদ-কােীন বা প্রিুি সন্তুরষ্ট অজণন-কলল্প) 
একরদন নিাযা িাখলব, আল্লাহ ঐ একরদন নিাযাি রবরনমলয় তাি 
নচহািালক জাহান্নাম হলত সত্তি বিি (পরিমার্ পথ) দূলি িাখলবন।” 

                                                           
227 সহীহুে বুখািী ১৮৯৬, ৩২৫৭, মুসরেম ১১৫২, রতিরমযী ৭৬৫, নাসায়ী 

২২৩৬, ২২৩৭, ইবনু মাজাহ ১৬৪০, আহমাদ ২২৩১১, ২২৩৩৫ 
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(বুখািী ও মুসরেম)228  

ّ صىل اهلل عليه وسلم 5/1227 َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ يِب ه 
َ
 ،َوَعْن أ

َم ِمْن َذنْبِهِ » :قَاَل  ِفَر ََل  َما َتَقدذ ٌق متف «َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماناً وَاْحتَِّساباً، غ 
 َعلَيْهِ 

৫/১২২৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি ঈমান সহকালি 
ননকীি আশায় িমযালনি নিাযা পােন কলি, তাি অতীলতি গুনাহসমূহ 
েমা কলি নদওয়া হয়।” (বুখািী ও মুসরেম)229  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :ريض اهلل عنه َوَعنْه 6/1229 َن رَس 
َ
: قَاَل  ،أ

َدِت » ِفّ بَْواب  اّنلذارِ، َوص 
َ
لَِّقْت أ بَْواب اجَلنذِة، َوغ 

َ
، ف تَِحْت أ إَِذا َجاَء َرَمَضان 

َياِطي    متفٌق َعلَيْهِ  .«الّشذ

                                                           
228 সহীহুে বুখািী ২৮৪০, মুসরেম ১১৫৩, রতিরমযী ১৬২৩, নাসায়ী ২২৫১-

২২৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৭, আহমাদ ১০৮২৬, ১১০৪, ১১১৬৬, ১১৩৮১, 
দালিমী ২৩৯১ 

229 সহীহুে বুখািী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসরেম 
৭৬০, রতিরমযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮, ২১৯৯, ২২০০, ২২০১-২২০৭, 
৫০২৭, আবূ দাউদ ১৩৭১,  ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, 
৭৮২১, ৭৮৭৫, ৯১৮২, ৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৬৭৫, 
২৭৫৮৩, দালিমী ১৭৭৬ 
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৬/১২২৮। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “মালহ িমযালনি আর্মন 
ঘিলে জান্নালতি দিজাসমূহ খুলে নদওয়া হয়, জাহান্নালমি 
দিজাসমূহ বি কলি নদওয়া হয় এবং শয়তানলদিলক শৃঙ্খরেত 
কিা হয়।” (বুখািী ও মুসরেম)230  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : َوَعنْه   7/1229 َن رَس 
َ
ْؤيَتِِه، » :أ وا لِر  وم  ص 

ْفطِ 
َ
ةَ َشْعَباَن ثاَلَثِيَ وَأ ْكِمل وا ِعدذ

َ
ْم، فَأ ؤيَتِِه، فَإِْن َغيِِبَ َعلَْيك  وا لِر  متفٌق  .«ر 

 .َعلَيِْه، وهذا لفظ ابلخاري 

وا ثاَلَثَِي يَْوماً »: ويف رواية ملسلم وم  ْم فَص  مذ َعلَْيك   «فَإِْن غ 

৬/১২২৯। উি িাবী হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামিা চাঁদ নদলখ নিাযা িাখ এবং চাঁদ নদলখ 
নিাযা িাড়। যরদ (কােক্রলম) নতামালদি উপি আকাশ নমঘােন্ন হয় 
(এবং চাদঁ নদখলত না পাওয়া যায়), তাহলে শা’বান (মালসি) গুর্রত 

                                                           
230 সহীহুে বুখািী ১৮৯৮, ১৮৯৯, ৩২৭৭, মুসরেম ১০৭৯, রতিরমযী ৬৮২, 

নাসায়ী ২০৯৭, ২১০৬, ইবনু মাজাহ ১৬৪২, আহমাদ ৭১০৮, ৭৭২৩, 
৭৮৫৭, ৮৪৬৯, ৮৬৯২, ৮৭৬৫, ৮৯৫১, ৯২১৩, মুওয়াত্তা মারেক ৬৯১, 
দালিমী ১৭৭৫ 
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রত্রশ পূর্ণ কলি নাও।” (বুখািী ও মুসরেম, শব্দাবেী বুখািীি)231  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি, “নতামালদি আকাশ নমঘােন্ন 
থাকলে রত্রশ রদন নিাযা িাখ।” 

رَْيِ  -108
ْ
ْكَثارِ ِمَن اْل ْوِف َواإْلِ َْوِد َوفِْعِل الَْمْعر 

ْ
 بَاب  اجل

َواِخِر مِْنه  
َ
يَاَدةِ ِمْن ذىلَِك ِِف الَْعْْشِ اأْل  ِِفْ َشْهِر َرَمَضاَن َوالِزّ

পরিলেদ - ২১৮: মালহ িমযালন অ-রধ্কারধ্ক সৎকমণ ও 
দান খয়িাত কিা তথা এি নশর্ দশলক আিও নবশী 

সৎকমণ কিা প্রসলে 

َما، قَاَل  1/1231 ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  ََكَن رَس 
 ، ون  ِِف َرَمَضاَن ِحنْيَ يَلَْقاه  ِجَْبيل  ْجوََد َما يَك 

َ
ْجوََد انَلاِس، َوََكَن أ

َ
عليه وسلم أ

ول  اهلِل، َوََكَن  ْرآَن، فَلَرَس  ه  الق  ّ يَلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن َفي َدارِس 
ِ
يل  يَلَْقاه  ِِف لُك  ِجَْبِ

رَْسلَةِ  يِح الم  ْجوَد  بِاخلَْْيِ ِمن الِرّ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . ِحنْيَ يَلَْقاه  ِجَِبيل  أ

                                                           
231 সহীহুে বুখািী ১৯০৯, মুসরেম ১০৮১, রতিরমযী ৬৮৪, নাসায়ী ২১১৭-

২১১৯, ২১২৩, ইবনু মাজাহ ১৬৫৬, আহমাদ ৭৪৬৪, ৭৫২৭, ৭৭২১, 
৭৮০৪, ৯১১২, ৯১৭৬, ৯২৭১, ৯৫৪৩, ৯৫৭৫, ২৭২১১, ২৭২৬৫, ২৭৩১৭, 
দালিমী ১৬৮৫ 
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১/১২৩০। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সমস্ত 
নোলকি নচলয় অরধ্ক দানশীে রিলেন। আি মালহ িমযালন যখন 
রজবিাঈে তাঁি সলে সাোৎ কিলতন, তখন রতরন আিও নবশী 
বদানযতা প্রদশণন কিলতন। রজবিাঈে মালহ িমযালনি প্রলতযক 
িজনীলত তাঁি সলে সাোৎ কিলতন এবং তাঁি কালি কুিআন 
পুনিাবৃরত্ত কিলতন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
রজবিাঈলেি সলে সাোৎকালি অবশযই কেযার্বহ মুি বায়ু 
অলপো অরধ্ক দানশীে রিলেন।’ (বুখািী ও মুসরেম)232  

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  2/1231 ََكَن رَس 
، وََشَد الِمزْئََر عليه وسلم إَِذا  ْهلَه 

َ
ْيَقَظ أ

َ
ْحيَا اللَيَْل، َوأ

َ
متفٌق . َدَخَل الَعِْش  أ

 َعلَيْهِ 

২/১২৩১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘(িমযালনি) নশর্ দশক প্রলবশ কিলে আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্বয়ং িালত জার্লতন এবং পরিবাি-
পরিজনলদিলকও জার্ালতন। আি (ইবাদলতি জনয) নকামি নবঁলধ্ 

                                                           
232 সহীহুে বুখািী ৬, ১৯০২, ৩২২০, ৩৪৫৪, ৪৯৯৭, মুসরেম ২৩০৮, নাসায়ী 

২০৯৫, আহমাদ ২৬১১, ৩৪১৫, ৩৪৫৯, ৩৫২৯ 
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রনলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম)233  

َبْعَد نِْصِف َشْعَباَن إاِلذ مبَاب  اّنلذْْهِ َعْن َتَقُدِم َرَمَضاَن بَِصْومٍ  -101
ْن ََكَن ََعَدت ه  َصْوَم ااْلِثْنَ 

َ
ْو َواَفَق ََعَدةً َلذ  بِأ

َ
، أ ْيِ لَِمْن َوَصلَه  بَِما َقْبلَه 

َِميِْس فََواَفَقه  
ْ
 َواْل

পরিলেদ - ২১৯: অধ্ণ শা’বালনি পি িমযালনি এক-দু’রদন 
আলর্ নথলক নিাযা িাখা রনলর্ধ্। তলব নসই বযরিি জনয 
অনুমরত িলয়লি যাি নিাযা পূলবণি নিাযাি সালথ রমরেত 
হলয় অথবা নসামবাি ও বৃহস্পরতবাি নিাযা িাখলত 

অিযস্ত হলয় ঐ রদলন পলড় 

يِب  1/1232
َ
ّ صىل اهلل عليه وسلمَعن أ َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ  ، ه 

ٌل »: قَاَل  وَن رَج  ْن يَك 
َ
، إاِلذ أ ْو يَْوَمْيِ

َ
م َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أ ك  َحد 

َ
َمنذ أ الَ َيتََقدذ

ْم َذلَِك اَلَْومَ  ، فَليَص  وم  َصوَمه   متفٌق َعلَيْهِ  .«ََكَن يَص 

১/১২৩২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

                                                           
233 সহীহুে বুখািী ২০২৪, মুসরেম ১০৭৪, রতিরমযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ 

দাউদ ১৩৭৬, ইবনু মাজাহ ১৭৫৭, ১৭৬৮, আহমাদ ২৩৬১১, ২৩৮৫৬, 
২৩৮৬৯, ২৪৩৯২, ২৫৬৫৬ 



 

211 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামালদি নকউ নযন িমযান 
মালসি এক বা দু’রদন আলর্ (শা’বালনি নশলর্) নিাযা পােন শুরু 
না কলি। অবশয নসই বযরি নিাযা িাখলত পালি, নয ঐ রদলন 
নিাযা িাখলত অিযস্ত।” (বুখািী ও মুসরেম)234  

َما، قَاَل  وََعِن  1/1233 ول  اهلِل صىل اهلل : ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل رَس 
ؤيَتِِه، فَإِْن »: عليه وسلم وا لِر  ْفِطر 

َ
ؤيَتِِه، وَأ وا لِر  وم  وا َقْبَل َرمَضاَن، ص  وم  الَ تَص 

ْكِمل وا ثاَلثَِي يَْوماً 
َ
حديث : رواه الرتمذي، وقال. «َحالَْت د ونَه  َغَيايٌَة فَأ

 حسٌن صحيح 

২/১২৩৩। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নতামিা িমযালনি পূলবণ নিাযা নিলখা না। নতামিা চাঁদ নদলখ 
নিাযা িাখ এবং চাঁদ নদলখ নিাযা িাড়। আি যরদ তাি সামলন 
নকান নমঘ আড়াে কলি, তলব (মালসি) রত্রশ রদন পূর্ণ কি।” 

                                                           
234 সহীহুে বুখািী ১৯১৪, মুসরেম ১০৮২, রতিরমযী ৬৮৪, ৬৮৫, নাসায়ী 

২১৭২, ২১৭৩, আবূ দাউদ ২৩৩৫, ইবনু মাজাহ ১৬৫০, আহমাদ ৭১৫৯, 
৭৭২২, ৮৩৭০, ৯০৩৪, ৯৮২৮, ১০২৮৪, ১০৩৭৬, ২৭২১১, ২৭৩১৭, 
দালিমী ১৬৮৯ 
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(রতিরমযী, হাসান সহীহ)235  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  3/1234 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

وا» :عليه وسلم وم  : رواه الرتمذي، وقال .«إَِذا بَِِقَ نِْصٌف ِمْن َشْعَباَن فاَلَ تَص 
 حديث حسن صحيح 

৩/১২৩৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
শা’বান মালসি অলধ্ণক বাকী থাকলব, তখন নতামিা নিাযা িাখলব 
না।” (রতিরমযী, হাসান সহীহ)236  

َما، قَاَل  4/1235 يب ايلََقَظاِن َعَماِر بن يَارَِسٍ ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
َمْن : َوَعْن أ

بَا الَقاِسِم َصا
َ
ي ي َشُك ِفيِه، َفَقْد َعََص أ رواه .  صىل اهلل عليه وسلمَم ايلَْوَم اََّلِ

ب و داود والرتمذي، وقال
َ
 حديث حسن صحيح : أ

৪/১২৩৫। আবূ ইয়াক্বাযান আম্মাি ইবলন ইয়ারসি িারদয়াল্লাহু 

আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘নয বযরি সলেলহি রদলন নিাযা 
িাখে, নস অবশযই আবুে কালসম সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
                                                           
235রতিরমযী ২৮৮, নাসায়ী ২১২৪, ২১২৫, ২১২৯, ২১৩০, আবূ দাউদ ২৩২৭, 

আহমাদ ১৯৩২, ১৯৮৬, ২৩৩১, ২৭৮৫, ৩৪৬৪, ইবনু মাজাহ ৬৩৫, 
দালিমী ১৫৬৩, ১৬৮৬ 

236 রতিরমযী ৭৩৮, ৬৮৪, ৬৮৫, সহীহুে বুখািী ১৯১৪, মুসরেম ১০৮২, 
নাসায়ী ২১৭২, ২১৭৩, আবূ দাউদ ২৩৩৫, ২৩৩৭, ইবনু মাজাহ ১৬৫০, 
১৬৫১, ১৬৫৫, আহমাদ ৯৪১৪, ২৭২১১, ২৭৩১৭, দালিমী ১৬৮৯, ১৭৪০ 
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নাফিমানী কিে।’ (আবূ দাউদ, রতিরমযী, হাসান সহীহ)237  

ْؤيَِة الِْهاَللِ  -111  بَاب  َما ي َقال  ِعْنَد ر 
পরিলেদ - ২২০: নতুন চাদঁ নদখলে যা বেলত হয় 

بَيِد اهلِل ريض اهلل عنه 1/1236 َن انَليِِبَ : َعن َطلَحَة بِن ع 
َ
 صىل اهلل عليه أ

ى اهلاَلَل، قَاَل 
َ
ْمِن وَاإليماِن، »: وسلم  ََكَن إَِذا َرأ

َ
ِهلذه  َعلَْيَنا بِاأل

َ
امهلَل أ

، ِهالل  ر ْشٍد وَخرْيٍ  الََمِة َواإلْسالَِم، َرِِبّ َوَربَُك اهلل  رواه الرتمذي، وقال .  «َوالّسذ
 حديث حسن :

১/১২৩৬। ত্বােহা ইবলন উবাইদুল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ নদখলতন 
তখন এই নদা‘আ পড়লতন, 

“আল্লা-হুম্মা আরহল্লাহু আোইনা রবে আমরন অেঈমা-রন 
অসসাো-মারত অেইসো-ম, িাববী অিাববুকাল্লা-হ, (রহোেু 
রুশরদন অখায়ি)।” 

অথণ- নহ আল্লাহ! তুরম ঐ চাঁদলক আমালদি উপি উরদত 
কি রনিাপত্তা, ঈমান, শারন্ত ও ইসোলমি সালথ। (নহ চাঁদ) আমাি 

                                                           
237 রতিরমযী ৬৮৬, নাসায়ী ২১৮৮, আবূ দাউদ ২৩৩৪, ইবনু মাজাহ ১৬৪৫, 

দালিমী ১৬৮২ 
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ও নতামাি প্ররতপােক আল্লাহ। (নহদালয়ত ও কেযার্ময় চাঁদ!) 
(রতিরমযী-হাসান, রকন্তু বিনী-নঘিা শব্দগুরে রতিরমযীলত ননই।)238  

ل ْوَع الْفَ  -110 ِخرْيِهِ َما لَْم ََيَْش ط 
ْ
ْورِ َوتَأ  ْجرِ بَاب  فَْضِل الُّسح 

পরিলেদ - ২২১: নসহরি খাওয়াি ফযীেত। যরদ ফজি 
উদলয়ি আশংকা না থালক, তাহলে তা রবেম্ব কলি 

খাওয়া উত্তম 

نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1237
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعن أ قَاَل رَس 

ورِ بََرَكةً »:وسلم  وا ؛ فَإِنذ ِِف الُّسح  ر   متفٌق َعلَيْهِ  .«تََّسحذ

১/১২৩৭। আনাস ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নতামিা নসহরি খাও। নকননা, নসহরিলত বিকত রনরহত আলি।” 
(বুখািী ও মুসরেম)239  

وِل : َوَعْن َزيِد بِن ثَابٍِت ريض اهلل عنه، قَاَل . 2/1239 اهلِل تََسَحْرنَا َمَع رَس 

                                                           
238 রতিরতযী ৩৪৫১, আহমাদ ১৪০০, দালিমী ১৬৮৮ 
239 সহীহুে বুখািী ১৯২৩, মুসরেম ১০৯৫, রতিরমযী ৭০৮, নাসায়ী ২১৪৬, 

ইবনু মাজাহ ১৬৯২, আহমাদ ১১৫৩৯, ১২৮৩৩, ১২৯৭৭, ১৩১৩৯, ১৩২১৩, 
১৩৫৮১, দালিমী ১৬৯৬ 
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ْمنَا إََِل الَصاَلِة  َما ؟ قَاَل : ِقيَل . صىل اهلل عليه وسلم، ث َم ق  قَْدر  : َكْم ََكَن بَينَه 
 متفٌق َعلَيْهِ . ََخِْسنَي آيًة 

২/১২৩৮। যালয়দ ইবলন সালবত িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
সলে নসহরি নখলয়রি, অতঃপি নামালয দাঁরড়লয়রি।’ তাঁলক রজজ্ঞাসা 
কিা হে, ‘ওই দুলয়ি (নামায ও নসহরিি) মাঝখালন বযবধ্ান 
কতের্ রিে?’ রতরন বেলেন, ‘(প্রায়) পঞ্চাশ আয়াত পড়াি মত 
সময়।’ (বুখািী ও মুসরেম) 240  

َما، قَاَل  3/1239 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وِل اهلِل صىل اهلل ََكَن لِرَ : وََعِن ابِن ع  س 
ؤَِذّنَانِ  ول  اهلِل صىل اهلل عليه : عليه وسلم م  ِمّ َمْكت وٍم، َفَقاَل رَس 

 
باَِلٌل َواْبن  أ

ِمّ َمْكت ومٍ » :وسلم
 
ب وا َحَّتذ ي َؤِذَّن اْبن  أ : قَاَل  .«إِنذ باِلاَلً ي َؤِذّن  بِلَْيٍل، فَُك  وا َواَْشَ

َما إاِلَ  ْن بَيْنَه  َل َهَذا َوَيْرََق َهَذا َولَْم يَك  ْن َيَْنِ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . أ

৩/১২৩৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি দু’জন 
মুয়ারজ্জন রিলেন; রবোে ও ইবলন উলম্ম মাকতূম। একদা 

                                                           
240 সহীহুে বুখািী ৫৭৫, ১৯২১, মুসরেম ১০৯৭, রতিরমযী ৭০৩, নাসায়ী 

২১৫৫, ২১৫৬, ইবনু মাজাহ ১৬৯৪, আহমাদ ২১০৭৫, ২১১০৬, ২১১২৮, 
২১১৬৩, দালিমী ১৬৯৫ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “রবোে যখন 
িালত আযান নদলব, তখন নতামিা পানাহাি (নসহরি িের্) কি; 
যতের্ পযণন্ত না ইবলন উলম্ম মাকতূম আযান নদলব।” (ইবলন 
উমাি) বলেন, ‘আি তাঁলদি উিলয়ি আযালনি মালঝ এতিুকু 
বযবধ্ান রিে নয, উরন নামলতন, আি ইরন িড়লতন।’ (বুখািী ও 
মুসরেম)241  

* ((আলেমর্র্ বলেন, ‘ইরন নামলতন এবং উরন চড়লতন’-এি 
অথণ হে, রবোে িারদয়াল্লাহু আনহু ফজলিি পূলবণ (নসহরিি) আযান 
রদলতন, অতঃপি নদা‘আ ইতযারদি মাধ্যলম অলপো কলি ফজি 
উদয় হওয়া েেয কিলতন। সুতিাং রতরন ফজি উদয় রনকিবতণী 
েেয কিলে রতরন ননলম (অি সাহাবী) ইবলন উলম্ম মাকতূমলক 
খবি রদলতন। রতরন ওযু ইতযারদ কলি প্রস্তরি রনলতন। অতঃপি 
(রনরদণষ্ট উঁচু জায়র্ায়) চলড় আযান রদলত শুরু কিলতন।)) 

وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن َعمِرو بِن الَعاص ريض اهلل عنه 4/1241 َن رَس 
َ
أ

ْكلَة  » :قَاَل  ،عليه وسلم
َ
ْهِل الِكَتاِب، أ

َ
َحرِ فَْصل  َما َبْيَ ِصَياِمَنا وِصَياِم أ . «الّسذ

                                                           
241 সহীহুে বুখািী ৬১৭, ৬২৩, ১৯১৯, ২৬৫৬, ৭২৪৮, মুসরেম ১০৯২, 

রতিরমযী ২০৩, নাসায়ী ৬৩৭, ৬৩৮, আহমাদ ৪৫৩৭, ৫১৭৩, ৫২৬৩, 
৬২৯৪, ৫৪০১, ৫৪৭৪, ৫৬৫৩, ৫৮১৮, ৬০১৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩, ১৬৪, 
দালিমী ১১৯০ 
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 رواه مسلم

৪/১২৪০। আমি ইবন আস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আমালদি 
নিাযা ও রকতাব-ধ্ািীলদি (ইয়াহুদী ও রিষ্টানলদি) নিাযাি মলধ্য 
পাথণকয হলে, নসহরি খাওয়া।” (মুসরেম) 242  

  

ْوَل   َبْعَد بَاب  فَْضِل َتْعجِ  -111 ْيِل الِْفْطِر َوَما ي ْفِطر  َعلَْيِه َوَما َيق 
ْفَطارِ   اإْلِ

পরিলেদ - ২২২: সূযণালস্তি সলে সলে নদিী না কলি 
ইফতাি কিাি ফযীেত, নকান খাদয িািা ইফতাি কিলব 

ও তাি পলিি নদা‘আ 

وَل اهلِل صىل ا: َعن َسهِل بِن َسعٍد ريض اهلل عنه 1/1241 َن رَس 
َ
هلل عليه أ

ل وا الِفْطرَ »: وسلم، قَاَل   متفٌق َعلَيْهِ  .«الَ يََزال  اّنلذاس  ِِبرَْيٍ َما َعجذ

১/১২৪১। সাহাে ইবলন সায়াদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 

                                                           
242 মুসরেম ১০৯৬, রতিরমযী ৭০৯, নাসায়ী ২১৬৬, আবূ দাউদ ২৩৪৩, 

আহমাদ ১৭৩০৮, ১৭৩৪৫, দালিমী ১৬৯৭ 
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িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যতরদন পযণন্ত 
মুসেমালনিা শীঘ্র ইফতাি কিলব ততরদন তািা কেযালর্ি মলধ্য 
থাকলব।” (বুখািী ও মুসরেম)243  

يب عِّطَيَة ريَِضَ اهلل  َعنَْه قَاَل  2/1242
َ
وٌق لََعَ : َوَعْن أ نَا َوَمُْس 

َ
َدَخلْت  أ

وق َما : ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، َفَقاَل لََها َمُْس  ََمٍد، لِِكَه  ْصَحاِب حم 
َ
اَلِن ِمْن أ رَج 

َحد  
َ
ر  الَمْغِرَب اَل يَأل و َعِن اخلَْْيِ ؛ أ ل  الَمْغرَِب َواإِلْفَّطاَر، َواآلَخر  ي ؤَِخّ َعِجّ َما ي  ه 

ل  الَمْغرَِب َواإِلْفَّطاَر ؟ قَاَل : َواإِلْفَّطاَر ؟ َفَقالَْت  َعِجّ ابن : يعِن -َعبْد  اهلِل : َمْن ي 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  يَْصنَع  : َفَقالَْت  -مسعود   رواه. َهَكَذا ََكَن رَس 

 مسلم

২/১২৪২। আবূ আরত্বয়যাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম ও মাসরূক আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহাি রনকি 
উপরস্থত হোম। মাসরুক তাঁলক বেলেন, ‘মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সহচিলদি মলধ্য দু’জন সহচি কেযালর্ি 
বযাপালি আলদৌ ত্রুরি কলিন না। তাঁলদি একজন মার্রিব ও 
ইফতাি সত্বি সম্পাদন কলিন এবং অপিজন মার্রিব ও ইফতাি 
নদিীলত সম্পাদন কলিন।’ এ কথা শুলন আলয়শা িারদয়াল্লাহু 
                                                           
243 সহীহুে বুখািী ১৯৫৭, ১০৯৮, রতিরমযী ৬৯৯, ইবনু মাজাহ ১৬৯৭, 

আহমাদ ২২২৯৮, ২২৩২১, ২২৩৩৯, ২২৩৫২, ২২৩৬৩, মুওয়াত্তা মারেক 
৬৩৮, দালিমী ১৬৯৯ 
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আনহা  রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘নক মার্রিব ও ইফতাি সত্বি কলিন?’ 
রতরন বেলেন, ‘আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু।’ রতরন 
বেলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এরূপই 
কিলতন।’ (মুসরেম)244  

ريَرَة ريض اهلل عنهقاَل  3/1243 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قاَل رَس 

ْم فِّْطراً }  :قال اهلل  َعزذ وََجلذ عليه وسلم،  ْعَجل ه 
َ
َحُّب ِعبَاِدي إِيَل أ

َ
رواه { أ

 .َحديٌث حسٌن : الرتمذي وقاَل 

৩/১২৪৩। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: সবণশরিমান 
মহান আল্লাহ তা‘আো বলেন, আমাি বাোলদি মলধ্য যািা দ্রুত 
ইফতাি কলি তািাই আমাি রনকি নবরশ পিেনীয়। হারদসরি 
দুবণে (রতিরমযী হারদসরিলক হাসান বলেলিন)245 

                                                           
244 মুসরেম ১০৯৯, রতিরমযী ৭০২, নাসায়ী ২১৫৮, ২১৫৯-২১৬১, আবূ দাউদ 

২৩৫৪, আহমাদ ২৩৬৯২, ২৪৮৭১ 
245 আরম (আেবানী) বেরিঃ এ হাসান আখযা নদয়াি বযাপালি রবরূপ মন্তবয 
িলয়লি। কাির্ এ সনদরিি নকন্দ্ররবেু হলে কুিণা ইবনু আরব্দি িহমান। আি 
রতরন হলেন দুবণে তাি মে নহফলযি কািলর্। তাি সম্পলকণ আরম “ইিওয়াউে 
র্ােীে” গ্রলন্থ রিতীয় নম্বি হাদীলস আলেমলদি উরিগুলো উলল্লখপূবণক রবস্তারিত 
আলোচনা কলিরি। ইবনু মা‘ঈন বলেনঃ রতরন হাদীলসি নেলত্র দুবণে। আবূ 
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َمَر بِن اخلََّطاِب ريض اهلل عنه، قَاَل  4/1244 ول  اهلِل صىل : َوَعْن ع  قَاَل رَس 
َنا، َوَغَرَبِت »  :اهلل عليه وسلم ْدبََر اّنلذَهار  ِمْن َهاه 

َ
َنا، وَأ ْقَبَل اللذْيل  ِمْن َهاه 

َ
إَِذا أ

ائِم   ْفَطر الصذ
َ
، َفَقْد أ ْمس   متفٌق َعلَيْهِ  .«الّشذ

৪/১২৪৪। উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“যখন িারত্র এ (পূবণ) রদক নথলক আর্মন কিলব এবং রদন এ 
(পরশ্চম) রদক নথলক প্রস্থান কিলব এবং সূযণ ডুলব যালব, তখন 
অবশযই নিাজাদাি ইফতাি কিলব।” (বুখািী ও মুসরেম)246   

َما، قَاَل  5/1245 وََف ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
يب أ

َ
يب إِبَراِهيَم َعبِد اهلِل بِن أ

َ
: َوَعْن أ

 ، َو َصائٌِم، فَلََما َغَرَبِت الَشْمس  وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، وَه  نَا َمَع رَس  رَِسْ
ْمَسيَْت  :َفَقاَل  ،«يَا ف الَن  انِْزْل فَاْجَدْح ّنَلَا»: الَقْومِ  قَاَل بِلَْعِض 

َ
وَل اهلِل، لَْو أ يَا رَس 

: قَاَل   «انِْزْل فَاْجَدْح ّنَلَا»: إَِن َعلَيَْك َنَهاراً، قَاَل : قَاَل   «انِْزْل فَاْجَدْح ّنَلَا» :؟ قَاَل 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ْم فََِشَِب رَس  َل فََجَدَح لَه  ْيت م  »:ث َم قَاَل  ،َفََنَ

َ
إَِذا َرأ

ائِم   اللذْيَل قَدْ  ْفَطَر الصذ
َ
َنا، َفَقْد أ ْقَبَل ِمْن َهاه 

َ
ِق   «أ . َوأَشاَر بِيَِدهِ قِبََل الَمِْشِ
 متفٌق َعلَيْهِ 

                                                                                                            

যুি‘য়াহ্ বলেনঃ রতরন নযসব হাদীস বর্ণনা কলিলিন নসগুলো মুনকাি। আবূ 
হারতম ও নাসাঈ বলেনঃ রতরন শরিশােী নন। 
246 সহীহুে বুখািী ১৯৫৪, মুসরেম ১১০০, রতিরমযী ৬৯৮, আবূ দাউদ ২৩৫১, 

আহমাদ ১৯৩, ২২২, ৩৪০, ৩৮৫, দালিমী ১৭০০ 
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৫/১২৪৫। আবূ ইব্রাহীম আবু্দল্লাহ ইবলন আবূ আওফা 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, (একবাি) আমিা 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সাহচলযণ পথ 
চেরিোম, তখন রতরন নিাজাদাি রিলেন। অতঃপি যখন সূযণ 
অস্ত নর্ে, তখন রতরন সফিিত সেীলদি একজনলক বেলেন, 
“নহ অমুক! বাহন নথলক ননলম আমালদি জনয িাতু ঘুলে দাও।” 
নস বেে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! যরদ আি একিু সিযা কিলতন 
(তাহলে িাে হত।)’ রতরন বেলেন, “তুরম বাহন নথলক নালমা 
এবং আমালদি জনয িাতু ঘুলে দাও।” নস বেে, ‘এখলনা রদন 
হলয় আলি।’ রতরন আবাি বেলেন, “তুরম নালমা এবং আমালদি 
জনয িাতু ঘুলে দাও।” বর্ণনাকািী বলেন, সুতিাং নস ননলম 
তাঁলদি জনয িাতু ঘুলে রদে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম পান কিলেন এবং বেলেন, “যখন নতামিা প্রতযে 
কিলব নয, িারত্র এ (পূবণ) রদক নথলক এলস পলড়লি, তখন 
অবশযই নিাজাদাি ইফতাি কিলব।” আি নসই সালথ রতরন 
পূবণরদলক ইরেত কিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)247  

ّ الَصَحابِْيّ  6/1246 ِ
ّ يض اهلل عنهَوَعْن َسلَْماَن بِن ََعِمِر الَضيِِبّ ، َعِن انَليِِبِ

                                                           
247 সহীহুে বুখািী ১৯৪১, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ৫২৯৮, মুসরেম ১১০১, আবূ 

দাউদ ২৩৫২, আহমাদ ১৮৯০৫, ১৮৯২১ 
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ْم، فَلْي ْفِطْر لََعى َتْمٍر، فَإِْن لَْم ََيِْد، »: وسلم قَاَل  صىل اهلل عليه ك  َحد 
َ
ْفَطَر أ

َ
إَِذا أ

ْورٌ   . «فَلْي ْفِطْر لََعى َماٍء فَإِنذه  َطه 

৬/১২৪৬। সােমান ইবনু আরমি আয-যাববী িারদয়াল্লাহু 
আনহু বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: 
নতামালদি মলধ্য নকান বযরি যখন ইফতাি কলি তখন তাি উরচত 
খুিমা-নখজুি রদলয় ইফতাি কিা। তলব নস যরদ খুিমা-নখজুি না 
পায় তাহলে পারন রদলয় নযন ইফতাি কলি, নকননা পারন হলে 
পাক-পরবত্র। (রতিরমরয) হারদসরি দুবণে। নদখুন: দয়ীফ আবূ 
দাউদ, রতিরমযী) 

 

نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل  7/1247
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه  نَ َكَ : َوَعْن أ رَس 

ْن ر َطبَاٌت َفت َمْْيَاٌت، فَإِْن  ْن ي َصِِلّ لََعَ ر َطبَاٍت، فَإِْن لَْم تَك 
َ
ْفِّطر  َقبَْل أ وسلم ي 

ْن ت َمْْيَاٌت َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء  ب و داود والرتمذي، . لَْم تَك 
َ
رواه أ

 حديث حسن :وقال

৭/১২৪৭। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নামায পড়াি 
আলর্ করতপয় িািকা পাকা নখজুি রদলয় ইফতাি কিলতন। যরদ 
িািকা পাকা নখজুি না নপলতন, তাহলে শুকলনা কলয়করি নখজুি 



 

223 

নযালর্ ইফতাি কিলতন। যরদ শুকলনা নখজুিও না হত, তাহলে 
কলয়ক নোক পারন পান কিলতন।’ (আবূ দাউদ, রতিরমযী 
হাসান)248  

ইমাম নাওয়াবী রশলিানামায় দুি কথা উলল্লখ কলিলিন, রকন্তু 
তাি হারদসরি উলল্লখ কলিনরন। হারদসরি রনম্নরূপ:- 

ْفَّطَر قَال
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إَِذا أ َمَر قَاَل ََكَن رَس   :َعِن ابِن ع 

وّق  َوثَ » ر   َواْبَتلذِت الْع 
 
َمأ ْجر  إِْن َشاَء اَّللذ  َذَهَب الظذ

َ
 رواه أبو داود .«بََت األ

ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন ইফতাি 
কিলতন, তখন এই নদা‘আ বেলতন, 

“যাহাবায যামা-উ অবতাল্লারতে উরুকু্ব অর্াবাতাে আজরু ইন 
শা-আল্লাহ।” 

অথণাৎ রপপাসা দূিীিূত হে, রশিা-উপরশিা সলতজ হে এবং 
ইন শাআল্লাহ সওয়াব সাবযস্ত হে। (আবূ দাউদ) 

                                                           
248 আবূ দাউদ ২৩৫৬, রতিরমযী ৬৯৪, আহমাদ ১২২৬৫ 
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َخالََفاِت  -111 ائِِم ِِبْفِظ لَِّسانِِه وََجَوارِِحِه َعِن الْم  ْمِر الصذ
َ
بَاب  أ

َّشاَتَمِة َوحَنْوَِها  والْم 

পরিলেদ - ২২৩: নিাজাদাি রনজ রজি ও অনযানয অে-
প্রতযেগুরেলক নিাযাি পরিপন্থী রক্রয়াকোপ তথা র্ারে-
র্াোজ ও অনুরূপ অনয অপকমণ নথলক বারঁচলয় িাখলব। 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1249 يِب ه 
َ
وَل اهلِل : َعن أ صىل اهلل قَاَل رَس 

ْم، فاَلَ يَْرف ْث َوالَ يَْصَخْب، فَإِْن َسابذه  »: عليه وسلم َحِدك 
َ
 إَِذا ََكَن يَْوم  َصْوِم أ

ْل  ، فَلَْيق  ْو قَاتَلَه 
َ
َحٌد أ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«إِِنّ َصائِمٌ : أ

১/১২৪৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
নতামালদি কালিা নিাযাি রদন হলব, নস নযন অশ্লীে িার্া প্রলয়ার্ 
না কলি ও বহ-হট্টলর্াে না কলি। আি যরদ নকউ র্াোর্ারে কলি 
অথবা তাি সালথ েড়াই ঝর্ড়া কলি, তাহলে নস নযন বলে নয, 
‘আরম নিাজাদাি।” (বুখািী ও মুসরেম)249 

                                                           
249 সহীহুে বুখািী ১৮৯৪, ১৯০৪, মুসরেম ১১৫১, রতিরমযী ৭৬৪, ৭৬৬, 

নাসায়ী ২২১৩-২২১৯, আবূ দাউদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, 
আহমাদ ৭১৫৪, ৭৪৪১, ৭৫৫২, ৭৬৩৬, ৭৭৩০, ৭৭৮১, ৮৩৪৫, ৮৩৬৬, 
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، قَاَل  2/1249 َمْن لَْم يََدْع قَْوَل »صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل انلَيِِبُ : َوَعنْه 
ابَه  الُزورِ َوالَعَمَل بِِه فَلَيَْس هللِ َحاَجٌة ِِف  ْن يََدَع َطَعاَمه  َوََشَ
َ
 رواه ابلخاري .«أ

২/১২৪৯। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন নকান 
বযরি রমথযা কথা বো ও তাি উপি আমে কিা পরিহাি না 
কিে, তখন আল্লাহি নকান দিকাি ননই নয, নস তাি পানাহাি 
তযার্ করুক।” (বুখািী)250  

ْومِ  -111  بَاب  ِِف َمَّسائَِل ِمَن الصذ

পরিলেদ - ২২৪: নিাযা সম্পরকণত রকিু জ্ঞাতবয রবর্য় 

ّ صىل اهلل عليه وسلم 1/1251 َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ يِب ه 
َ
 ،َعن أ

ْو ََشَِب، فَلْ » :قَاَل 
َ
َكَل، أ

َ
ْم، فَأ ك  َحد 

َ
َما أْطَعَمه  اهلل  إَِذا نَِِسَ أ ، فَإنذ ي تِمذ َصْوَمه 

 متفٌق َعلَيْهِ  .«وََسَقاه  

১/১২৫০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 

                                                                                                            

৮৮৬৮, ৮৮৯৩, ৮৯৩৮, ৮৯৭২, ৯০২২, ৯০৬৭, মুওয়াত্তা মারেক ৬৮৯, 
৬৯০, দালিমী ১৭৬৯, ১৭৭০ 

250 সহীহুে বুখািী ১৯০৩, ৬০৫৭, রতিরমযী ৭০৭, আবূ দাউদ ২৩৬২, ইবনু 
মাজাহ ১৬৮৯, আহমাদ ১৫২৯, ১০১৮৪ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন নকান বযরি 
িুেবশত: রকিু নখলয় বা পান কলি নফেলব, তখন নস নযন তাি 
নিাযা (না নিলে) পূর্ণ কলি ননয়। নকননা, আল্লাহই তালক 
খাইলয়লিন এবং পান করিলয়লিন।” (বুখািী ও মুসরেম)251  

ةَ  2/1251 وَل اهلِل، : ق لْت  : ، قَاَل ريض اهلل عنهَوَعْن لَِقيِط بِن َصَِبَ يَا رَس 
وِء ؟ قَاَل  ِِن َعِن الو ّض  ْخَِبْ

َ
َصابِِع، َوَبالِْغ »: أ

َ
وَء، وََخلِّْل َبْيَ األ ْسبِِغ الو ض 

َ
ِِف أ

وَن َصائِماً  ْن تَك 
َ
ب و داود والرتمذي، وقال .«االْستِنَّْشاِّق، إاِلذ أ

َ
حديث : رواه أ

 حسن صحيح 

২/১২৫১। োক্বীত্ব ইবলন সালবিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
ওযু সম্পলকণ আমালক বেুন।’ রতরন বেলেন, “পূর্ণােরূলপ ওযু 
কি। আেুেগুলোি মধ্যবতণী জায়র্াগুলো রখোে কি। সলজালি 
নালক পারন নিলন (নাক ঝালড়া); তলব নিাযাি অবস্থায় নয়।” 
(অথণাৎ নিাযাি অবস্থায় নবরশ নজালি নালক পারন িানা চেলব না।) 

                                                           
251 সহীহুে বুখািী ১৯৩৩, ৬৬৬৯, মুসরেম ১১৫৫, রতিরমযী ৭২১, আবূ দাউদ 

২৩৯৮, ইবনু মাজাহ ১৬৭৩, আহমাদ ৮৮৯১, ৯২০৪, ৯২০৫, ৯৯৭৫, 
৯৯৯৬, ১০০২০, ১০২৮৭, দালিমী ১৭২৬, ১৭২৭ 
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(আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান)252  

ول  اهلِل صىل اهلل ََكَن رَس  : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  3/1252
وم   ْهِلِه، ث َم َيْغتَِسل  َويَص 

َ
ن ٌّب ِمْن أ َو ج  ه  الَفْجر  وَه  متفٌق . عليه وسلم ي ْدِرك 

 َعلَيْهِ 

৩/১২৫২। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘(কখলনা কখলনা) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি নিাি এিালব হত নয, রতরন স্ত্রী-রমেন নহতু 
অপরবত্র অবস্থায় থাকলতন। অতঃপি রতরন নর্াসে কিলতন এবং 
নিাযা কিলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম)253  

َما، قَاّتَلَا 4/1253 ِمّ َسلََمَة ريَِضَ اهلل َعنه 
 
ول  اهلِل : َوَعْن ََعئَِشة َوأ ََكَن رَس 

ل ٍم، ث مَ  ن باً ِمْن َغْْيِ ح  وم   صىل اهلل عليه وسلم ي ْصِبح  ج   متفٌق َعلَيْهِ . يَص 

৪/১২৫৩। আলয়শা ও উলম্ম সাোমাহ (িারদয়াল্লাহু আনহুমা) 

                                                           
252 আবূ দাউদ ১৪২, রতিরমযী ৩৮, ৭৮৮, নাসায়ী ৮৭, ১১৪, ইবনু মাজাহ 

৪০৭, ৪৪৮৮, আহমাদ ১৫৯৪৫, ১৫৯৪৬, ১৭৩৯০, দালিমী ৭৯৪ 
253 সহীহুে বুখািী ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২, মুসরেম ১১০৯, রতিরমযী ৭৭৯, আবূ 

দাউদ ১৯৮৪, ১৯৮৫, ২৩৮৮, ২৩৮৯, আহমাদ ২৩৫৪২, ২৩৫৫৪, 
২৩৫৮৪, ২৩৫৮৪, ২৩৮৬৪, ২৩৯০৮, ২৪১৮৪, ২৪২৮৫, ২৪২৯৫, 
২৪৭০০, মুওয়াত্তা মারেক ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, দালিমী ১৭২৫ 
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হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রবনা 
স্বপ্নলদালর্ (স্ত্রী সহবাস-জরনত) অপরবত্র অবস্থায় নিাি কিলতন, 
তািপি নিাযা পােন কিলতন। (বুখািী ও মুসরেম)254  

  

 ر مِ بَاب  َبيَ  -111
ْ
ِر احل ْشه 

َ
َحرذِم َوَشْعَباَن َواأْل  اِن فَْضِل َصْوِم الْم 

পরিলেদ - ২২৫: মুহািিম, শা'বান তথা অনযানয হািাম 
(পরবত্র) মালস নিাযা িাখাি ফযীেত 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1254 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَال رَس 

َيامِ »عليه وسلم ْفَضل  الِصّ
َ
الَةِ : َبْعَد َرَمَضانَ  أ ْفَضل  الصذ

َ
، وَأ َحرذم  َشْهر  اهللِ الم 

 رواه مسلم . «َصالَة  اللذْيلِ : بَعَد الَفِريَضةِ 

১/১২৫৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “মালহ 
িমযালনি পি সলবণাত্তম নিাযা, আল্লাহি মাস মুহািিম। আি ফিয 

                                                           
254 সহীহুে বুখািী ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২, মুসরেম ১১০৯, রতিরমযী ৭৭৯, আবূ 

দাউদ ১৯৮৪, ১৯৮৫, ২৩৮৮, ২৩৮৯, আহমাদ ২৩৫৪২, ২৩৫৫৪, 
২৩৫৮৪, ২৩৫৮৪, ২৩৮৬৪, ২৩৯০৮, ২৪১৮৪, ২৪২৮৫, ২৪২৯৫, 
২৪৭০০, মুওয়াত্তা মারেক ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, দালিমী ১৭২৫ 
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নামালযি পি সলবণাত্তম নামায িালতি (তাহাজু্জদ) নামায।” 
(মুসরেম)255  

ِن انَليِِبُ : َعن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  2/1255 صىل اهلل عليه لَْم يَك 
ْكَْثَ ِمْن َشْعبَاَن، فَإِنَه  ََكَن يَص   وسلم

َ
وم  ِمْن َشْهٍر أ َه  يَص  ويف . وم  َشْعبَاَن َك 

وم  َشْعبَاَن إاَِل قَِلياًل : رواية  متفٌق َعلَيْهِ . ََكَن يَص 

২/১২৫৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম শাবান মাস চাইলত 
নবরশ নফে নিাযা অনয নকান মালস িাখলতন না। রনঃসলেলহ রতরন 
পূর্ণ শাবান মাস নিাযা িাখলতন।’ 

অনয বর্ণনায় আলি, ‘অল্প রকিুরদন িাড়া রতরন পূর্ণ শা‘বান 
মাস নিাযা িাখলতন।’ (বুখািী-মুসরেম) 256  

                                                           
255 মুসরেম ১১৬৩, রতিরমযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, ইবনু মাজাহ 

১৭৪২, আহমাদ ৭৯৬৬, ৮১৫৮, ৮৩০২, ৮৩২৯, ১০৫৩২, দালিমী ১৭৫৭, 
১৭৫৮ 

256 সহীহুে বুখািী ৪৩, ১১৩২, ১১৫১, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৬৪৬১, ৬৪৬২, 
৬৪৬৪-৬৪৬৭, মুসরেম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ১২৫৬, ৭৮২, ১৮১৮, 
নাসায়ী ৭৬২, ১৬১৬, ১৬৪২, ১৬৫২, ২১৭৭, ২৩৪৭, ২৩৪৯, ২৩৫১, 
৫০৩৫, আবূ দাউদ ১৩১৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ ১৭১০, 
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َت رَسوَل اهلِل  3/1256
َ
نَه  أ

َ
ها، أ ْو عِمّ

َ
بِيَها أ

َ
صىل وعن جِميبََة ابَلاِهِليَِة َعْن أ

تَاه  بعدَ اهلل عليه وسلم
َ
يا : َسنَة، َوقَد َتَغَْيْت َحاَل  وََهيْئَت ه، َفَقاَل  ، ث َم انَّطلََق فَأ
َما تْعِرف ِِن ؟ قَاَل 

َ
وَل اهلِل أ نَت » :رَس 

َ
نَا ابَلاِهِِلُ اَّلي ِجئتك َعَم : قَاَل  «؟ َوَمْن أ

َ
أ

َوِل 
َ
نَت َحَّسَن الَهيئِة ؟»: قَاَل . األ ََك، وقَْد ك  كلت  طعاماً : قَاَل  « َفَما َغريذ

َ
ما أ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. ارْقت َك إاَِل بلَيٍْل منذ فَ  َعّذبَْت »: َفَقال  رَس 
َبِ، ويوماً ِمْن لُِكّ َشهر» :ث َم قَاَل  ، «نَفَّسَك  ْم َشهَر الصذ زِْدنـي، فإَِن يب : قال «ص 

ْم يَومْيِ » : قَوًة، قَاَل  يذامٍ »: زِْدين، قال: قال «ص 
َ
ْم ثالثََة أ : قال.  زِْدين: قاَل  «ص 

ْم مَِن احلر م َواتر ْك، » ْم مَِن احل ر ِم َواتْر ْك، ص  مْ  ص  وقاَل  «ك  َواتْر   احلر مِ  ِمنَ  ص 
رَْسلََها 

َ
َصابِِعِه اثلَالِث فََضَمَها، ث َم أ

َ
َرمضان  : «و شهر  الَصَبِ » .رواه أبو داود . بِأ
. 

৩/১২৫৬। মুজীবাহ আে-বারহরেয়যাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
তাি বাবা বা চাচাি সূলত্র বরর্ণত, তাি বাবা বা চাচা িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি রনকি উপরস্থত হন। অতঃপি 
রতরন চলে যান এবং একবিি পি পুনিায় উপরস্থত হন। তাি 
অবস্থা ও নচহািা-সুিাত নস সময় (অলনক) পরিবরতণত হলয় 
রর্লয়রিে। রতরন বলেন, নহ আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম ! আমালক রক আপরন রচনলত পািলিন না? জবালব 

                                                                                                            

৪২৩৮, আহমাদ ২৩৫২৩, ২৩৬০৪, ২৩৬৪২, ২৩৬০৪, ২৩৬৬৯, ২৪০১৯, 
২৪১০৭, মুওয়াত্তা মারেক ৪২২, ৬৮৮ 
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রতরন বেলেন, নক তুরম? রতরন বলেন, আরম হোম নসই বারহেী, 
আপনাি রনকি প্রথম বিলি এলসরিোম। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, নতামাি এ পরিবতণন রকিালব হে, নতামাি 
নচহািা-সুিত না নবশ সুেি রিে? বারহেী উত্তি নদন, আপনাি 
রনকি হলত রবদায় ননয়াি পি নথলক আরম প্ররত িালত বযতীত 
আি কখলনা খাদয গ্রহর্ করিরন (প্ররতরদন নিাযা নিলখরি)। নরব 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, রনলজি জীবনলক তুরম 
কষ্ট রদলয়ি। অতঃপি বেলেন, িমজালন নিাযা িালখা, এিপি 
প্ররত মালস একরদন কলি (নিাযা িালখা)। বারহেী বেে, আিও 
নবরশ কলি রদন, কাির্ আমাি রিতি এি শরি আলি। জবালব 
বেলেন, রঠক আলি, প্ররত মালস দু‘রদন কলি। বারহেী বলেন, 
আরম অরধ্ক সামথণয িারখ। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, তলব প্ররত মালস রতনরদন কলি। বারহেী বলেন, আিও 
নবশী করুন। জবালব নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
হািাম মাসগুলোয় (রযেক্বদ, রযেহাজ্জ, মুহািিাম ও িজব) নিাযা 
িালখা ও নিলড় দাও, হািাম মাসগুলোয় নিাযা িালখা ও নিলড় 
দাও, হািাম মাসগুলোয় নিাযা িালখা ও নিলড় দাও। বর্ণনাকািী 
বলেন, অতঃপি রনলজি রতন আেুে রদলয় রতরন ইশািা কলিন, 
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প্রথলম নসগুলোলক রমরেত কলিন, তািপি নিলড় নদন (অথণাৎ 
রতনরদন নিাযা িালখা এবং রতনরদন খাও।257 

ةِ  -111 ِجذ
ْ
ِل ِمْن ِذي احل وذ

َ
ْوِم وََغرْيِهِ ِِف الَْعْْشِ اأْل  بَاب  فَْضِل الصذ

পরিলেদ - ২২৬: যুেহলজ্জি প্রথম দশলক নিাযা পােন 
তথা অনযানয পুর্যকমণ কিাি ফযীেত 

َما، قَاَل  1/1257 قَاَل : وََعِن ابِن َعَباٍس ريض اهلل عنه  ريَِضَ اهلل  َعنه 

                                                           
257 আরম (আেবানী) বেরিঃ এি সনদরি দুবণে। নযমনরি আরম “আত্তা‘েীকুি 

িার্ীব আোত্ তাির্ীব অত্তািহীব” গ্রলন্থ (২/৮২) বর্ণনা কলিরি। এি সনলদি 

বর্ণনাকািী মুজীবাহ্ বালহরেয়যাহ্ সম্পলকণ হারফয যাহাবী বলেনঃ রতরন র্ািীব 

তালক নচনা যায় না। উলল্লখয বর্ণনাকািী আবুস সােীে তাি নথলক এককিালব 

বর্ণনা কলিলিন। এ সনলদি মলধ্য মুজীবাহ্ কাি নথলক বর্ণনা কলিলিন নস 

বযাপালি ইযরতিাবও সংঘরিত হলয়লি। রবস্তারিত নদখুন “য‘ঈফু আবী দাঊদ-

আেউম্ম-” গ্রলন্থ (নং ৪১৯)।  

উলল্লখয কাহমাস রহোেী কতৃণক বরর্ণত হাদীস হলত মািফূ‘ রহলসলব অনুরূপ 
ঘিনা সম্বরেত হাদীসরিি একরি িালো শালহদ িলয়লি (রকন্তু ঘিনা এক নয়)। 
তলব زدين ... “রযদনী ... “ এ অংশ নথলক শুরু কলি নশর্ পযণন্ত িাড়া। 

কাহমাস রহোেী কতৃণক বরর্ণত হাদীসরি সহীহ্ রবধ্ায় নসরিলক “রসেরসেযাহ্ 
সহীহাহ্” গ্রলন্থ (২৬২৩) উলল্লখ কিা হলয়লি। 
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ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َحُب إََِل »: رَس 
َ
الِح  فِيَها أ يذاٍم، الَعَمل  الصذ

َ
َما مِْن أ

يذام
َ
ِ األ يَاَم الَعِِش  «اهللِ ِمْن َهِذه

َ
وَل اهلِل، َواَل اجلِ : قَال وا. يعِن أ َهاد  ِِف يَا رَس 

ٌل َخَرَج بِنَْفِّسِه َوَماَِلِ، فَلَْم » :َسِبيِل اهلِل ؟ قَاَل  َوالَ اجِلَهاد  ِِف َسبِيِل اهللِ، إاِلذ رَج 
 رواه ابلخاري .«يَرِْجْع ِمْن َذلَِك بََِشءٍ 

১/১২৫৭। আবু্দল্লাহ ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “এই রদনগুরেি (অথণাৎ যুে রহজ্জাি প্রথম দশ রদলনি) 
তুেনায় এমন নকান রদন ননই, যালত নকান সৎকাজ আল্লাহি 
রনকি অরধ্ক রপ্রয়।” নোলকিা বেে, ‘আল্লাহি পলথ রজহাদও নয় 
রক?’ রতরন বেলেন, “আল্লাহি পলথ রজহাদও নয়। তলব নকান 
(মুজারহদ) বযরি যরদ তাি জান মােসহ নবি হলয় যায় এবং তাি 
নকান রকিুই রনলয় আি রফলি না আলস।” (অথণাৎ শাহাদত বির্ 
কলি, তাহলে হয়লতা তাি সমান হলত পালি।) (বুখািী) 258  

ْوََعءَ  -111 ْوَراَء َوتَاس   بَاب  فَْضِل َصْوِم يَْوِم َعَرفََة وَََعش 

পরিলেদ - ২২৭: আিাফা ও মুহািিম মালসি নবম ও 

                                                           
258 সহীহুে বুখািী ৯৬৯, রতিরমযী ৭৫৭, আবূ দাউদ ২৪৩৮, ইবনু মাজাহ 

১৭২৭, আহমাদ ১৯৬৯, ৩১২৯, ৩২১৮, দালিমী ১৭৭৩ 
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দশম তারিলখ নিাযা িাখাি ফযীেত 

يب َقتَاَدَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1259
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ ئَِل رَس  س 

نََة الَماِضَيَة َواْلَاقَِيةَ » : عليه وسلم َعْن َصوِم يَْوِم َعَرفََة، قَاَل  ر  الّسذ رواه  «ي َكِفّ
 مسلم

১/১২৫৮। আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
আিাফাি রদলন  নিাযা িাখা সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিা হলে উত্তলি 
রতরন বেলেন, “তাি পূলবণি এক বিি ও পলিি এক বিলিি 
নর্ানাহ নমাচন কলি নদয়।” (মুসরেম)259   

َما 2/1259 نَ : وََعِن ابِن َعَباٍس ريض اهلل عنه ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
وَل اهلِل  أ رَس 

َمَر بِِصياِمهِ 
َ
وَراَء َوأ  متفٌق َعلَيْهِ . صىل اهلل عليه وسلم َصاَم يَوَم ََعش 

২/১২৫৯। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আশুিাি (মুহািিম 
মালসি দশম) রদলন স্বয়ং নিাযা নিলখলিন এবং ঐ রদলন নিাযা 

                                                           
259 মুসরেম ১১৬২ 
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িাখলত আলদশ কলিলিন। (বুখািী ও মুসরেম) 260  

يب َقتَاَدَة ريض اهلل عنه 3/1261
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

وَراَء، َفَقاَل  ئَِل َعْن ِصياِم يَْوِم ََعش  نََة الَماِضيَةَ »: وسلم س  ر  الّسذ رواه  .«ي َكِفّ
 مسلم

৩/১২৬০। আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক আশুিাি রদলন 
নিাযা িাখা সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিা হলে উত্তলি রতরন বেলেন, “তা 
রবর্ত এক বিলিি গুনাহ নমাচন কলি নদয়।” (মুসরেম)261  

َما، قَاَل  4/1261 قَاَل : وََعِن ابِن َعَباٍس ريض اهلل عنه  ريَِضَ اهلل  َعنه 
و وَمنذ اّتلذاِسعَ »ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم رَس  ص 

َ
رواه  .«لَِِئْ بَِقيت  إََِل قَابٍِل أل

 مسلم

৪/১২৬১। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“আর্ামী বিি যরদ আরম নবঁলচ থারক, তাহলে মুহািিম মালসি 

                                                           
260 সহীহুে বুখািী ২০০৪, ৩৩৯৭, ৩৯৪৩, ৪৬৮০, ৪৭৩৭, মুসরেম ১১৩০, 

আবূ দাউদ ২৪৪৪, ইবনু মাজাহ ১৭৩৪, আহমাদ ১৯৭২, ২১০৭, ২১৫৫, 
২৬৩৯, ২৮২৭, ৩১০২, ৩১৫৪, ৩২০৩, দালিমী ১৭৫৯ 

261 মুসরেম ১১৬২, আহমাদ ২২০২৪, ২২১১৫ 
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নবম তারিলখ অবশযই নিাযা িাখব।” (অথণাৎ নবম ও দশম দু’রদন 
বযাপী নিাযা িাখব।) (মুসরেম)262 

 

ْن َشوذالٍ  -118 يذاٍم ِمّ
َ
 بَاب  اِْستِْحَباِب َصْوِم ِستذِة أ

পরিলেদ - ২২৮: শাওয়াে মালসি ি’রদন নিাযা পােলনি 
ফযীেত 

يُوَب ريض اهلل عنه 1/1262
َ
يب أ

َ
وَل ا: َعن أ َن رَس 

َ
هلِل صىل اهلل عليه أ

ْهرِ » :وسلم، قَاَل  ْتَبَعه  ِسّتاً ِمْن َشوذاٍل، ََكَن َكِصَياِم اّدلذ
َ
. «َمْن َصاَم َرَمَضاَن ث مذ أ

 رواه مسلم

১/১২৬২। আবূ আইয়ূব আনসািী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি িমযালনি নিাযা পােলনি পি শওয়াে মালসি িয়রদন নিাযা 
িাখে, নস নযন সািা বিি নিাযা িাখে।” (মুসরেম)263  

                                                           
262 মুসরেম ১১৩৪, আবূ দাউদ ২৪৪৫, আহমাদ ২১০৭, ২৬৩৯, ২৮২৭, 

২১০২, ৩১৫৪, দালিমী ১৭৫৯ 
263 মুসরেম ১১৬৪, রতিরমযী ৭৫৯, আবূ দাউদ ২৪৩৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৬, 

আহমাদ ২৩০২২, ২৩০৪৪, দালিমী ১৭৫৪ 
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২২৯-  َِميِْس
ْ
 بَاب  اِْستِْحَباِب َصْوِم ااْلِثْنَْيِ َواْل

পরিলেদ - ২২৯: নসামবাি ও বৃহস্পরতবাি নিাযা িাখাি 
ফযীেত 

يب َقتَاَدَة ريض اهلل عنه 1/1263
َ
وَل اهللِ : َعْن أ َن رَس 

َ
 صىل اهلل عليه وسلم أ

، َفَقاَل  ئَِل َعْن َصوِم يَْوِم ااِلثّْننَْيِ نِْزَل » :س 
 
ْو أ

َ
، أ ت  فِيِه، َويَوٌم ب ِعْثت  ّدِلْ َذلَِك يَوٌم و 

ذ فِيهِ   رواه مسلم .«َلََعَ

১/১২৬৩। আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক নসামবাি রদলন নিাযা 
িাখা সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিা হলে রতরন বেলেন, “ওরি এমন 
একরি রদন, নযরদন আমাি জন্ম হলয়লি, নযরদন আরম (নবীরূলপ) 
নপ্ররিত হলয়রি অথবা ঐ রদলন আমাি প্ররত (সবণপ্রথম) ‘অহী’ 
অবতীর্ণ কিা হলয়লি।” (মুসরেম)264  

َريَرَة ريض اهلل عنه، َعْن رَ  2/1264 يِب ه 
َ
وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َوَعْن أ س 

ْن ي ْعَرَض َعَمِِل وَأنَا َصائِمٌ »: قَاَل 
َ
ِحُب أ

 
ْعَمال  يَوَم ااِلثْنَْيِ وَاْلَِميِس، فَأ

َ
رواه . «ت ْعَرض  األ
 حديث حسن، ورواه مسلم بغْي ِذكر الصوم: الرتمذي، وقال

                                                           
264 মুসরেম ১১৬২ 
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২/১২৬৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “(মানুলর্ি) 
আমেসমূহ নসাম ও বৃহস্পরতবালি (আল্লাহি দিবালি) নপশ কিা 
হয়। তাই আরম িােবারস নয, আমাি আমে এমন অবস্থায় নপশ 
কিা নহাক, যখন আরম নিাযাি অবস্থায় থারক।”(রতিরমযী হাসান) 
265 ইমাম মুসরেমও এরি বর্ণনা কলিলিন, তলব তালত নিাযাি 
উলল্লখ ননই। 

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَت 3/1265 ََكَن رَس 
حديث : رواه الرتمذي، وقال. عليه وسلم َيتََحَرى َصوَم ااِلثّْننَْيِ َواخلَِميس 

 حسن 

৩/১২৬৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নসাম ও 
বৃহস্পরতবালি নিাযা িাখাি জনয সমরধ্ক সলচষ্ট থাকলতন।’ 
(রতিরমযী হাসান) 266  

 

                                                           
265 মুসরেম ২৫৬৫, রতিরমযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯২৬, ইবনু মাজাহ 

১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১১৬, ৮৯৪৬, ৯৯০২, ২৭৪৯০, ২৭২৫০, 
মুওয়াত্তা মারেক ১৬৮৬, ১৬৮৭, দালিমী ১৭৫১ 

266 রতিরমযী ৭৪৫, নাসায়ী ২৩৬১-২৩৬৪, ইবনু মাজাহ ১৭৩৯ 
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ْفَضل   -111
َ
ِّ َشْهٍر َواأْل

ْن لُك  يذاٍم ِمّ
َ
بَاب  اِْستِْحَباِب َصْوِم ثاََلثَِة أ

يذاِم اْْلِْيِض 
َ
َها ِِفْ أ َاِمَس َوِِهَ اّثلذالَِث َعَْشَ َوالرذابَِع . َصْوم 

ْ
َعَْشَ َواْل

ِحْيح  : َوقِْيَل . َعَْشَ  ، َوالصذ اّثلذاِِنْ َعَْشَ َواّثلذالَِث َعَْشَ َوالرذابَِع َعَْشَ
ل   وذ

َ
َو اأْل ْور  ه   .الَْمّْشه 

পরিলেদ - ২৩০: প্রলতযক মালস রতনরি কলি নিাযা িাখা 
মুস্তাহাব 

প্ররত মালস শুক্ল পলেি ১৩,১৪ ও ১৫ তারিলখ নিাযা পােন 
কিা উত্তম।। অনয মলত ১২,১৩, ও ১৪ তারিলখ। প্রথলমাি 

মতরিই প্ররসদ্ধ ও রবশুদ্ধ। 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1266 يِب ه 
َ
وَْصايِن َخِليِِل : َوَعْن أ

َ
صىل اهلل أ

وتِ : بِثَاَلٍث  عليه وسلم
 
ْن أ

َ
ّ َشْهٍر، َوَرْكَعََت الُضََح، َوأ

ِ
يَاٍم ِمْن لُك 

َ
َر ِصيَاِم ثاََلثَِة أ

ْن أنَاَم 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . َقبَْل أ

১/১২৬৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আমাি অন্তিে বিু সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক রতনরি কালজি অরসয়ত কলিলিন; প্রলতযক মালস রতনরি 
কলি নিাযা পােন কিা। চাশলতি দু’ িাকআত নামায আদায় কিা 
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এবং রনদ্রা যাবাি পূলবণ রবরতি নামায পড়া।’ (বুখািী, মুসরেম) 267  

يب ادَلرَداِء ريض اهلل عنه، قَاَل  2/1267
َ
وَصايِن َحِبييِِب : َوَعْن أ

َ
صىل اهلل أ

َن َما ِعْشت   عليه وسلم َدَعه 
َ
ّ َشْهٍر، : بِثَاَلٍث لَْن أ

ِ
يَاٍم ِمْن لُك 

َ
بِِصيَاِم ثاَلثَِة أ

ْوتَِر  وََصاَلِة الُضََح،
 
نَاَم َحََّت أ

َ
ْن اَل أ

َ
 رواه مسلم. َوبِأ

২/১২৬৭। আবূ দিদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আমাি রপ্রয় বিু সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক 
এমন রতনরি কালজি অরসয়ত কলিলিন, যা আরম যতরদন নবঁলচ 
থাকব, কখলনাই তযার্ কিব না; প্ররত মালস রতনরি কলি নিাযা 
পােন কিা, চাশলতি নামায পড়া এবং রবরতি না পলড় রনদ্রা না 
যাওয়া।’ (মুসরেম) 268  

َما، قَاَل  3/1269 قَاَل : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعْمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل َعنه 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ِّ َشْهٍر َصْوم  اّدلذ » :رَس 

ْهِر َصْوم  ثاَلَثَِة أيذاٍم ِمْن لُك 
ِّهِ   متفٌق َعلَيْهِ  .«ُك 

                                                           
267 সহীহুে বুখািী ১১৭৮, ১৯৮১, মুসরেম ৭২১, রতিরমযী ৭৬০, নাসায়ী 

১৬৭৭, ১৬৭৮, ২৪০৬, আবূ দাউদ ১৪৩২, আহমাদ ৭০৫৮, ৭১৪০, ৭৪০৯, 
৭৪৬০, ৭৪৮৩, ৭৫৪১, ৭৬১৫, ৮০৪৪, ৯৬০০, ৯৯০৩, ১০১০৫, দালিমী 
১৪৫৪, ১৭৪৫ 

268 মুসরেম ৭২২, আবূ দাউদ ১৪৩৩, আহমাদ ২৬৯৩৫, ২৭০০৩ 
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৩/১২৬৮। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “প্ররত মালস রতনরি কলি নিাযা িাখা, সািা 
বিি ধ্লি নিাযা িাখাি সমান।”(বুখািী, মুসরেম)269  

َعاَذةَ الَعَدِوَيةِ َوعَ  4/1269 لَْت ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها: ْن م 
َ
َنَها َسأ

َ
َكاَن : أ

َ
أ

ّ َشْهٍر ثاََلثة أيَاٍم ؟ قَالَت
ِ
وم  ِمْن لُك  ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَص  . َنَعْم : رَس 

وم  ؟ قَالَت: فقلت   بَايِل ِمْن أ: ِمْن أِيّ الَشْهِر ََكَن يَص  ْن ي  وم  لَْم يَك  ِيّ الَشْهِر يَص 
 رواه مسلم. 

৪/১২৬৯। মুআযাহ আদারিয়যাহ কতৃণক বরর্ণত, রতরন আলয়শা 
িারদয়াল্লাহু আনহা নক রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘আল্লাহি িসূে রক প্ররত 
মালস রতনরি কলি নিাযা িাখলতন?’ রতরন বেলেন, ‘হযাঁ।’ আরম 
বেোম, ‘মালসি নকান নকান রদলন নিাযা িাখলতন?’ রতরন 
বেলেন, ‘মালসি নয নকান রদলন নিাযা িাখলত রতরন পলিায়া 
কিলতন না।’ (মুসরেম)270  

يب َذٍرّ ريض اهلل عنه، قَاَل  5/1271
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ةَ، وَََخَْس » :وسلم  ْربََع َعْْشَ
َ
ةَ، وَأ ْم ثاَلََث َعْْشَ ْهِر ثاَلَثاً، فَص  ْمَت ِمَن الّشذ إَِذا ص 

                                                           
269 সহীহুে বুখািী ১১৫৯, ১৯৭৫ 
270 মুসরেম ১১৬০, রতিরমযী ৭৬৩, আবূ দাউদ ৩৪৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭০৯ 
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ةَ   حديث حسن : الرتمذي، وقال رواه .«َعْْشَ

৫/১২৭০। আবূ জি িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, “প্রলতযক মালস 
(নফে) নিাযা পােন কিলে (শুক্লপলেি) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিলখ 
পােন কলিা।” (রতিরমযী হাসান)271  

ول  اهلِل صىل : ، قَاَل ريض اهلل عنه َوَعْن َقتَاَدَة بِن ِملَْحانَ  6/1271 ََكَن رَس 
نَا بِِصيَاِم أيَاِم ابِليِض  ر  َة، وَََخَْس : اهلل عليه وسلم يَأم  ْربََع َعِْشَ

َ
ةَ، َوأ ثاََلَث َعِْشَ

َة  ب و داود. َعِْشَ
َ
 رواه أ

৬/১২৭১। ক্বাতাদাহ ইবলন রমেহান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালদিলক শুক্লপলেি ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিলখ নিাযা িাখাি জনয 
আলদশ কিলতন।’ (আবূ দাউদ)272  

َما، قَاَل  7/1272 ََكَن : وََعِن ابِن َعَباٍس ريض اهلل عنه  ريَِضَ اهلل  َعنه 
يَاَم ابِليِض 

َ
ْفِّطر  أ ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم اَل ي  رواه . ِِف َحََضٍ َواَل َسَفٍر رَس 

 الّنسايئ بإسناٍد حسن
                                                           
271 রতিরমযী ৭৬১, নাসায়ী ২৪২৪ 
272 আবূ দাউদ ২৪৪৯, নাসায়ী ২৪৩২ (আবু্দে মালেক ইবন কাতাদা ইবন 

মােহান) 



 

243 

৭/১২৭২। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ঘলি ও 
সফলি নকাথাও শুক্লপলেি (রতন) রদলনি নিাযা িাড়লতন না।’ 
(নাসাঈ হাসান সূলত্র)273  

 

َر َصائًِمابَاب  فَْضٍل  -110 ْن َفطذ  مذ
ْوِل ِعْنَده   ك 

ْ
ْكِل لِلَْمأ

َ
ََعءِ اأْل ِْي ي ْؤلَُك  ِعْنَده ، َود  ائِِم اَّلذ  َوفَْضِل الصذ

পরিলেদ - ২৩১: নিাজাদািলক ইফতাি কিালনাি ফযীেত 
এবং নয নিাজাদালিি রনকি রকিু িের্ কিা হয় তাি 
ফযীেত এবং যাি রনকি িের্ কিা হয় তাি জনয 

িের্কািীি নদা‘আ. 

1/1273  ّ ّ صىل اهلل ريض اهلل عنهَعن َزيِد بِن َخادِلٍ اجل َهِِنِ ، َعِن انَليِِبِ
ْجرِهِ، َغرْيَ أنذه  الَ ي ْنَقص  ِمْن » :قَاَل  ،عليه وسلم

َ
َر َصائِماً، ََكَن ََل  مِْثل  أ َمْن َفطذ

ءٌ  ائِِم ََشْ ْجِر الصذ
َ
 حديث حسن صحيح : رواه الرتمذي، وقال .«أ

১/১২৭৩। যালয়দ ইবলন খালেদ জুহানী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
                                                           
273 নাসায়ী ২৩৪৫ (জা‘ফি ইবন আবুে মুরর্িা) 
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বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি নকান 
নিাজাদািলক ইফতাি কিালব, নস (নিাজাদালিি) সমান ননকীি 
অরধ্কািী হলব। আি তালত নিাজাদালিি ননকীি রকিুই কমলব 
না।” (রতিরমযী হাসান সহীহ)274  

2/1274  
 
َن انَليِِبَ صىل اهلل َوَعْن أ

َ
نَْصاِرَيِة ريَِضَ اَّلَل َعنَْها، أ

َ
َماَرَة األ ِمّ ع 

ْ : عليه وسلم  َدَخَل َعلَيَْها، َفَقَدَمْت إِيَلِْه َطَعاماً، َفَقاَل  ِ
ْ َصائَِمٌة، : َفَقالَْت  «ُك  إِيِنّ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ْ » :َفَقاَل رَس  ائَِم ت َصِِلّ َعلَْيِه الَْماَلئَِكة  إِذا  إِنذ الصذ
ْوا كَِل ِعْنَده  َحَّّتى َيْفَرغ 

 
َبَما قَاَل  «أ ْوا: َور  : رواه  الرتمذُي وقال «َحَّّتى يَّْشَبع 

 .حديٌث حسٌن 

২/১২৭৪। উমু্ম ‘উমািা আে-আনসারিয়যাহ িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নকান একরদন 
তাি রনকি নর্লেন। তাি সামলন রতরন খাবাি িাখলেন। 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালক বেলেন, তুরমও 
খাও। রতরন বেলেন, আরম নতা নিাজাদাি। নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, নিাজাদালিি সামলন যখন খাবাি 
আহাি-কািীলদি খাওয়া নশর্ না হওয়া পযণন্ত বা নপি িলি না 

                                                           
274 রতিরমযী ৮০৭, ইবনু মাজাহ ১৪৪৬, আহমাদ ২১১৬৮, দালিমী ১৭০২ 
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খাওয়া পযণন্ত তাি (নিাজাদালিি) জনয নফলিশতািা েমা প্রাথণনা 
কিলত থালকন। (ইমাম রতিরমযী হারদসরিলক হাসান বলেলিন)275 

نٍَس ريض اهلل عنه 3/1275
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم  َجاَء إََِل :َوَعْن أ

َ
أ

بَاَدةَ  ْْبٍ َوَزيٍْت، فَ  ريض اهلل عنهَسْعِد بِن ع 
َكَل، ث َم قَاَل انَليِِبُ صىل اهلل فََجاَء ِِب 

َ
أ

                                                           
275 হাদীসরি দুবণে। আরম (আেবানী) বেরি : রতিরমযীি নকান নকান করপলত 
হাদীসরিলক হাসান সহীহ্ বো হলয়লি। আি এ সবগুলোি বযাপালি রবরূপ 
মন্তবয িলয়লি। আরম এ সম্পলকণ “য‘ঈফাহ্” গ্রলন্থ (নং ১৩৩২) আলোচানা 
কলিরি। শু‘য়াইব আেআিনাউতও “মুসনাদু আহমাদ” গ্রলন্থ (২৬৫২০, 
২৬৫২১)  হাদীসরিি সনদলক দুবণে আখযা রদলয়লিন। এি সনলদি বর্ণনাকািী 
োইোলক নচনা যায় না। হারফয যাহাবী তালক “আনরনসওয়াতুে মাজহূোত” 
অধ্যালয় উলল্লখ কলিলিন এবং বলেলিন : তাি নথলক শুধু্মাত্র হাবীব ইবনু 
যালয়দ বর্ণনা কলিলিন। উলল্লখয সওম পােনকািীলদি ইফতাি কিাি সময় 
নফলিশতািা িহমাত কামনা কলি দু‘আ কিলত থালকন। এ মলমণ িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওসাল্লাম হলত সহীহ্ হাদীস বরর্ণত হলয়লি। (“সহীহ্ আবী 
দাঊদ” (৩৮৫৪) ও “সহীহ্ ইবনু মাজাহ্” (১৭৪৭))। তলব আলোচয হাদীসরি 
মওকূফ রহলসলব সহীহ্ সূলত্র সংলেলত্র রনলম্নাি িার্ায় আবূ আইঊব িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত হলয়লিঃ ــه ا الئكــة ــده صــلت علي  অথণাৎ  الصــائم إذا أكــل عن

‘সওম পােনকািী বযরিি রনকি খাওয়া হলে নফলিশতািা িহমাত কামনা কলি 
তাি জনয দু‘আ কলি।’ যা মািফূ‘ি হুকুম বহন কলি। তলব অরতরিি অংশ 
সহকালি হাদীসরি দুবণে নযমনরি রতিরমযীলত বরর্ণত হলয়লি। (রবস্তারিত 
নদখুন “য‘ঈফাহ্” (১৩৩২))। আল্লাহই নবশী জালনন। 
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، َوَصلذْت »: عليه وسلم بَرار 
َ
م  األ َكَل َطَعاَمك 

َ
وَن ؛ وَأ ائِم  م  الصذ ْفَطَر ِعْنَدك 

َ
أ

م  الَمالَئَِكة   ب و داود بإسناد صحيح .«َعلَْيك 
َ
 رواه أ

৩/১২৭৫। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সায়াদ ইবলন উবাদাহ িারদয়াল্লাহু 
আনহু-এি রনকি উপরস্থত হলেন। রতরন রুরি ও (জয়তুলনি) নতে 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সমু্মলখ নপশ 
কিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তা িের্ কলি এই 
নদা‘আ পড়লেন, 

‘আফত্বািা ইোকুমুস স্বা-রয়মূন, অআকাো ত্বাআমাকুমুে 
আবিাি, অস্বাল্লাত আোইকুমুে মাোইকাহ।’ 

অথণাৎ নিাজাদাির্র্ নতামালদি রনকি ইফতাি কিে। সৎ 
বযরির্র্ নতামালদি খাবাি িের্ কিে এবং নফলিশতার্র্ 
নতামালদি (েমাি) জনয নদা‘আ কিলেন। (আবূ দাউদ রবশুলদ্ধ 
সূলত্র)276  

 

                                                           
276 আবূ দাউদ ৩৮৫৪, আহমাদ ১১৭৬৭, ১২৬৭৩, দালিমী ১৭৭২ 
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  كَِتاب  ااْلِْعتَِكَِف كَِتاب  ااْلِْعتَِكَِف 

অধ্যায় (৯): ই‘রতকাফ (ইবাদত-উপাসনাি জনয একালন্ত 
অবস্থান কিা) 

 بَاب  فَْضِل ااْلِْعتََِكِف  -111

পরিলেদ - ২৩২: িমযান মালস ই‘রতকাফ সম্পলকণ 

َما، قَاَل  1/1276 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  ول  اهلِل صىل اهلل : َعِن ابِن ع  ََكَن رَس 
َواِخَر ِمْن َرَمَض 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ . اَن عليه وسلم  َيْعتَِكف  الَعِْشَ األ

১/১২৭৬। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িমযালনি 
নশর্ দশলক ই‘রতকাফ কিলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম)277  

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها 2/1277
َ
وسلم ََكَن أ

َيْعتَِكف  الَعِْشَ األَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َحََّت تََوَفاه  اهلل  َتَعاََل، ث َم اْعتََكَف 

                                                           
277 সহীহুে বুখািী ২০২৫, মুসরেম ১১৭১, আবূ দাউদ ২৪৬৫, ইবনু মাজাহ 

১৭৭৩, আহমাদ ৬১৩৭ 
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ه  ِمْن َبْعِدهِ  ْزَواج 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . أ

২/১২৭৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম িমযালনি নশর্ দশলক মহান 
আল্লাহ তাঁলক মৃতুযদান কিা পযণন্ত ই‘রতকাফ কলিলিন। তাঁি 
(রতলিাধ্ালনি) পি তাঁি স্ত্রীর্র্ ই‘রতকাফ কলিলিন।’ (বুখািী ও 
মুসরেম)278  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  3/1279 يِب ه 
َ
صىل اهلل عليه ََكَن انلَيِِبُ : َوَعْن أ

يَاٍم،  وسلم
َ
َة أ ّ َرَمَضاَن َعِْشَ

ِ
ي ق ِبَض ِفيِه َيْعتَِكف  ِِف لُك  فَلََما ََكَن الَعام  اََّلِ

يَن يَْوماً   رواه ابلخاري. اْعتََكَف ِعِْشِ

৩/১২৭৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম প্রলতযক িমযান 
মালসি (নশর্) দশরদন ই‘রতকাফ কিলতন। তািপি নয বিলি 
রতরন মািা যান, নস বিলি রবশ রদন ই‘রতকাফ কলিরিলেন।’ 
(বুখািী)279  

                                                           
278 সহীহুে বুখািী ২০২৬, মুসরেম ১০৭২, রতিরমযী ৭৯০, আবূ দাউদ ২৪৬২, 

আহমাদা ২৩৬১১, ২৩৭১৩, ২৪০২৩, ২৪০৯২, মলে ৬৯৯ 
279 সহীহুে বুখািী ২০৪৪, ৪৯৯৮, রতিরমযী ৭৯০, আবূ দাউদ ২৪৬৬, ইবনু 

মাজাহ ১৭৬৯, আহমাদ ৭৭২৬, ৮২৩০, ৮৪৪৮, ৮৯৫৯, দালিমী ১৭৭৯ 
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َِجّ  َِجّ َكَتاب  احلْ   َكَتاب  احلْ

অধ্যায় (১০): (কা‘বারৃ্লহি) হজ্জ পােন 

َِجّ َوفَْضلِهِ  -111 ْوِب احلْ  بَاب  و ج 
পরিলেদ - ২৩৩: হলজ্জ্বি অপরিহাযণতা ও তাি ফযীেত 

মহান আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 

﴿ ِ ّلِلَ جُ  ّنلَاِس ٱ َع    و  نِ  ِت ي  ل   ٱ ِح اع  س  ٱ م  ط  ِِل    ت  ِ إ ۡ  ه ل  بِي ن س  م  ر   و  ف   ّلَل  ٱ ف إِنَ  ك 
ِِنّ  نِ  غ  ي  ع   ل  ٱ ع   (  97: عمران ال) ﴾ ٩٧ ل ِم

অথণাৎ মানুলর্ি মলধ্য যাি নসখালন যাওয়াি সামথণয আলি আল্লাহি 
উলদ্দলশয ঐ রৃ্লহি হজ কিা তাি (পলে) অবশয কতণবয। আি নয 
অস্বীকাি কিলব (নস নজলন িাখুক নয), আল্লাহ জর্লতি উপি 
রনিণিশীে নন। (সূিা আলে ইমিান ৯৭ আয়াত) 

َما 1/1279 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

َمذ : ب ِِنَ اإِلْسالَم  لََعَ ََخٍْس » :قَاَل  ،وسلم نذ ُم 
َ
، وَأ َ إاِلذ اهلل  ْن الَ إَِلى

َ
داً َشَهاَدةِ أ

ََكةِ، وََحِجّ اْلَْيِت، َوَصْوِم َرَمَضانَ  الَةِ، َوإِيَتاءِ الزذ ول  اهللِ، َوإِقَاِم الصذ متفٌق  .«َرس 
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 َعلَيْهِ 

১/১২৭৯। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহুমা নথলক 
বরর্ণত, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“ইসোলমি রিত পাঁচরি রজরনলসি উপি স্থারপত আলি। (১) এই 
সােয নদওয়া নয, আল্লাহ িাড়া নকান সতয মা’বূদ (উপাসয) ননই এবং 
মুহাম্মদ আল্লাহি নপ্ররিত মহাপুরুর্, (২) নামায কালয়ম কিা, (৩) 
যাকাত  প্রদান কিা, (৪) বায়তুল্লাহি হজ্জ কিা এবং (৫) মালহ 
িমযালনি রসয়াম (নিাযা) পােন কিা।” (বুখািী ও মুসরেম)280  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  2/1291 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َخَّطبَنَا  رَس 

ُجوا»: عليه وسلم، َفَقاَل  م احَلجذ فَح  ، قَْد فََرَض اهلل  َعلَْيك  ُيَها اّنلذاس 
َ
َفَقاَل  .«أ

ٌل  وَل اهلِل ؟ فََسَكَت، َحََّت قَالََها ثَ : رَج  َل ََعٍم يَا رَس  ك 
َ
ول  اهلِل . اَلثاً أ َفَقاَل رَس 

ْوِِن »: ث َم قَاَل  «لَْو ق لْت  َنَعْم لَوََجبَْت، َولََما اْسَتَطْعت مْ »: صىل اهلل عليه وسلم َذر 
َؤالِِهْم، َواْختاِلَفِِهْم لََعَ  ةِ س  ْم بَِكْْثَ ْم ؛ فَإِنذَما َهلََك َمْن ََكَن َقْبلَك  َما تََرْكت ك 

 ِ نْبَِيائِِهْم، فَإ
َ
ٍء أ ْم َعن ََشْ ْم بََِشٍء فَأت وا ِمْنه  َما اْسَتَطْعت ْم، َوإَِذا َنَهْيت ك  َمْرت ك 

َ
َذا أ

وه    رواه مسلم .«فََدع 

২/১২৮০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

                                                           
280 সহীহুে বুখািী ৮, মুসরেম ১৬, রতিরমযী ২৬০৯, ইবনু মাজাহ ৫০০১, 

আহমাদ ৪৭৮৩, ৫৬৩৯, ৫৬৫৯, ৫৬৭৯, ৬২৬৫ 
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বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি সামলন 
িার্র্ দানকালে বেলেন, “নহ নোক সকে! আল্লাহ নতামালদি 
উপি (বায়তুল্লাহি) হজ্জ ফিয কলিলিন, অতএব নতামিা হজ্জ 
পােন কি।” একরি নোক বলে উঠে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! প্ররত 
বিি তা কিলত হলব রক?’ রতরন রনরুত্তি থাকলেন এবং নোকরি 
নশর্ পযণন্ত রতনবাি রজজ্ঞাসা কিে। অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “যরদ আরম বেতাম, হযাঁ। তাহলে 
(প্ররত বিলি) হজ্জ ফিয হলয় নযত। আি নতামিা তা পােন 
কিলত অেম হলত।” অতঃপি রতরন বেলেন, “নতামিা আমালক 
(আমাি অবস্থায়) নিলড় দাও, যতের্ আরম নতামালদিলক 
(নতামালদি সব সব অবস্থায়) নিলড় িাখব। নকননা, নতামালদি 
পূলবণকাি জারতিা অরত মাত্রায় রজজ্ঞাসাবাদ ও তালদি পয়র্ম্বিলদি 
রবলিারধ্তা কিাি দরুন ধ্বংস হলয়লি। সুতিাং আরম যখন 
নতামালদিলক নকান রকিু কিাি আলদশ নদব, তখন নতামিা তা 
সাধ্যমত পােন কিলব। আি যা কিলত রনলর্ধ্ কিব, তা নথলক 
রবিত থাকলব।” (মুসরেম)281  

                                                           
281 সহীহুে বুখািী ৭২৮৮, মুসরেম ১৩৩৭, রতিরমযী ২৬৭৯, নাসায়ী ২৬১৯, 

ইবনু মাজাহ ১, ২, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২৩৯, ৯৪৮৮, 
৯৫৫৭৭, ৯৮৯০, ১০২২৯, ১০৩২৭ 
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، قَاَل  3/1291 ئَِل انَليِِبُ : َوَعنْه  فَْضل  ؟  يه وسلمصىل اهلل علس 
َ
ُي الَعَمِل أ

َ
أ

ث َم : ِقيَل  «اجِلَهاد  ِِف َسبِيِل اهللِ » :ث َم َماَذا ؟ قَاَل : ِقيَل  «إِيَماٌن بِاهللِ َورسوَِلِ » :قَاَل 
ورٌ » :َماَذا ؟ قَاَل   متفٌق َعلَيْهِ  .«َحٌج َمَب 

৩/১২৮১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রজজ্ঞাসা কিা 
হে, ‘সলবণাত্তম কাজ রক?’ রতরন বেলেন, “আল্লাহ ও তাি িসূলেি 
প্ররত ঈমান িাখা।” পুনিায় তাঁলক রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘অতঃপি 
রক?’ রতরন বেলেন, “মাবরূি’ (রবশুদ্ধ বা রৃ্হীত) হজ্জ।” (বুখািী 
ও মুসরেম)282  

‘মাবরূি’ (রবশুদ্ধ বা রৃ্হীত) হজ্জ নসই হজ্জলক বো হয়, যালত 
হাজী নকালনা প্রকাি আল্লাহি অবাধ্যতা ও পাপাচালি রেপ্ত হয়রন।  

ول  : َوَعنْه، قَاَل  4/1292 وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  َمْن »: َسِمعت  رَس 
ُمه  

 
تْه  أ ْق، رََجَع َكَيْوِم َوّدَلَ ، فَلَْم يَْرف ْث، َولَْم َيْفّس   متفٌق َعلَيْهِ  .«َحجذ

৪/১২৮২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলকই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা 

                                                           
282 সহীহুে বুখািী ২৬, ১৫১৯, মুসরেম ৮৩, রতিরমযী ১৬৫৮, নাসায়ী ২৬২৫, 

৩১৩০, আহমাদ ৭৪৫৯, ৭৫৩৬, ৭৫৮৫, ৭৮০৩, ৮০১৪, ৮৩৭৪, ৯৪০৭, 
দালিমী ২৩৯৩ 
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বেলত শুলনরি নয, “নয বযরি হজ্জ পােন কিে এবং (তালত) 
নকান অশ্লীে কাজ কিে না ও পাপাচাি কিে না, নস বযরি রঠক 
ঐ রদনকাি মত (রনষ্পাপ হলয়) বারড় রফিলব, নযরদন তাি মা 
তালক প্রসব কলিরিে।” (বুখািী ও মুসরেম)283  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه 5/1293 َن رَس 
َ
ْمَرة  إََِل » :قَاَل  ،أ الع 

ور  لَيَْس ََل  َجَزاٌء إاِلذ اجَلنذةَ  َما، َواحَلُج الَمَْب  اَرةٌ لَِما بَيَنه  ْمَرةِ َكفذ  فٌق َعلَيْهِ مت .«الع 

৫/১২৮৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “একরি 
উমিাহ পিবতণী উমিাহ পযণন্ত ঐ দুলয়ি মধ্যবতণী সমলয় কৃত 
পাপ-িারশি জনয কাফফািা (নমাচন-কািী) হয়। আি ‘মাবরূি’ 
(রবশুদ্ধ বা রৃ্হীত) হলজ্জি প্ররতদান জান্নাত িাড়া আি রকিুই 
নয়।” (বুখািী ও মুসরেম)284  

وَل اهلِل، نََرى : ق لْت  : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  6/1294 يَا رَس 
                                                           
283 সহীহুে বুখািী ১৫২১, ১৮১৯, ১৮২০, মুসরেম ১৩৫০, রতিরমযী ৮১১, 

নাসায়ী ২৬২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮৯, আহমাদ ৭০৯৬, ৭৩৩৪, ৯০৫৬, 
৯৯০৪, ১০০৩৭, দালিমী ১৭৯৬ 

284 সহীহুে বুখািী ১৭৭৩, মুসরেম ১৩৪৯, রতিরমযী ৯৩৩, নাসায়ী ২৬২২, 
২৬২৩, ২৬২৯, ইবনু মাজাহ ২৮৮৭, ২৮৮৮, আহমাদ ৭৩০৭, ৯৬২৫, 
৯৬৩২, মুওয়াত্তা মারেক ৭৭৬, দালিমী ১৭৯৫ 
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َاِهد  ؟ َفَقاَل  فَاَل َن 
َ
فَْضَل الَعَمِل، أ

َ
ْفَضل  اجِلَهادِ » :اجِلَهاَد أ

َ
نذ أ ورٌ : لَك   .«َحٌج َمَْب 

 رواه ابلخاري

৬/১২৮৪। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা আরম বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমিা আল্লাহি 
পলথ রজহাদ কিালক সলবণাত্তম কাজ মলন করি, তাহলে রক আমিা 
রজহাদ কিব না?’ রতরন বেলেন, “নতামালদি জনয সলবণাত্তম 
রজহাদ হলে ‘মাবরূি’ (রবশুদ্ধ বা রৃ্হীত) হজ্জ।” (বুখািী) 285  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : َوَعنْها 7/1295 َن رَس 
َ
َما ِمْن يَْوٍم » :أ

ن ي ْعتَِق اهلل  فِيِه َعْبداً مَِن اّنلذارِ ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ 
َ
ْكَْثَ ِمْن أ

َ
 رواه مسلم .«أ

৭/১২৮৫। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা নথলকই বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আিাফাি 
রদন অলপো এমন নকালনা রদন ননই, নযরদন আল্লাহ সবণারধ্ক 
নবশী সংখযায় বাোলক জাহান্নাম-মুি কলিন।” (মুসরেম)286  

َما 9/1296 َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
أ

ْمَرةٌ ِف َرمَ » :وسلم، قَاَل  ًة ع  ًة َمِع  -َضاَن َتْعِدل  َحجذ ْو َحجذ
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«أ

                                                           
285 সহীহুে বুখািী ১৫২০, ১৮৬১, ২৭৮৪, ২৮৭৫, ২৮৭৬, নাসায়ী ২৬২৮, 

ইবনু মাজাহ ২৯০১১২৮৫. 
286 মুসরেম ১৩৪৮, না৩০০৩, ইবনু মাজাহ ৩০১৫ 
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৮/১২৮৬। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহুমা হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “মালহ িমযালনি 
উমিাহ একরি হলজ্জি সমতুেয অথবা আমাি সলে হজ্জ কিাি 
সমতুেয।” (বুখািী ও মুসরেম)287  

ًة قَالَت: َوَعنْه   9/1297
َ
َن امَرأ

َ
وَل اهلِل، إَِن فَِريَضَة اهلِل لََعَ ِعبَاِدِه : أ يَا رَس 

ُج َعنْه  ؟ قَاَل  فَأح 
َ
يب َشيْخاً َكِبْياً، اَل يَثْب ت  لََعَ الَراِحلَِة أ

َ
ْدَرَكْت أ

َ
، أ  :ِِف احلَِجّ

 متفٌق َعلَيْهِ  .«َنَعمْ »

৯/১২৮৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলকই বরর্ণত, 
একজন মরহো বেে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আল্লাহি স্বীয় বাোলদি 
উপি হলজ্জি ফিয আমাি বৃদ্ধ রপতাি উপি এমতাবস্থায় এলস 
নপঁলিলি নয, রতরন বাহলনি উপি চলড় বলস থাকলত অেম। আরম 
রক তাি পে হলত হজ্জ পােন কিব?’ রতরন বেলেন, “হযাঁ।” 
(বুখািী ও মুসরেম)288  

                                                           
287 সহীহুে বুখািী ১৭৮৬, ১৮৬৩, মুসরেম ১২৫৬, নাসায়ী ২১১০, আবূ দাউদ 

১৯৯০, ইবনু মাজাহ ২৯৯৪, আহমাদ ২০২৬, ২৮০৪, দালিমী ১৮৫৯ 
288 সহীহুে বুখািী ১৫১৩, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ৫৩৯৯, ৬২২৮, মুসরেম ১৩৩৪, 

১৩৩৫, রতিরমযী ৯২৮, নাসায়ী ২৬৩৫, ২৬৪১, ২৬৫৩, ৫৩৮৯, ৫৩৯৫, 
আদ ১৮০৯, সাচা ২৯০৭, আহমাদ ১৮১৫, ১৮২৫, ১৮৯৩, ২২৬৩, ৩০৩৩, 
৩২২৮, ৩৩৬৫, মুওয়াত্তা মারেক ৮০৬ 
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ََت انَليِِبَ صىل اهلل : ريض اهلل عنهَوَعْن لَِقيِط بِن ََعِمٍر  11/1299
َ
نَه  أ

َ
أ

ْمَرَة، َواَل : عليه وسلم، َفَقاَل  يِب َشيٌْخ َكِبٌْي، اَل يَْستَِّطيع  احلََج، َواَل الع 
َ
إَِن أ

بِيَك َواْعَتِمرْ »: الَظَعَن ؟ قَاَل 
َ
جذ َعْن أ ب و داود والرتمذي، .«ح 

َ
: وقال رواه أ

 حديث حسن صحيح 

১০/১২৮৮। োক্বীত ইবলন আলমি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি 
উপরস্থত হলয় বেলেন, ‘আমাি রপতা এত নবশী বৃদ্ধ হলয় 
পলড়লিন নয, রতরন না হজ্জ কিলত সেম, না উমিা কিলত 
সেম, আি না সফি কিলত পািলবন।’ রতরন বেলেন, “তুরম 
নতামাি রপতাি পে হলত হজ্জ ও উমিা সম্পাদন কি।” (আবূ 
দাউদ, রতিরমযী-হাসান সহীহ)289  

وِل : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعِن الَسائِِّب بِن يَِزيَْد  11/1299 َج يِب َمَع رَس  ح 
واه ر. اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، ِِف َحَجِة الوََداِع، َوأنَا ابن  َسبِع ِسّننَي 

 ابلخاري

১১/১২৮৯। সালয়ব ইবলন য়যাযীদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘রবদায় হলজ্জ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
289 আবূ দাউদ ১৮১০, রতিরমযী ৯৩০, নাসায়ী ২৬৩৭, ইবনু মাজাহ ২৯০৭, 

আহমাদ ১৮৭৫১, ১৮৭৫৭, ১৫৭৬৬ 
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ওয়াসাল্লাম-এি সলে আমালক রনলয় হজ্জ কিা হলয়লি। আরম তখন 
সাত বিলিি রশশু।’ (বুখািী) 290  

َما وََعِن ابِن َعَباٍس ريض اهلل عنه  ريَِضَ اهلل   12/1291 َن انَليِِبَ صىل : َعنه 
َ
أ

وَن : قَال وا «َمِن الَقْوم  ؟»: اهلل عليه وسلم  ليَِقَ َرْكباً بِالَروَْحاِء، َفَقاَل  . الم سِلم 
نَْت ؟ قَاَل : قَال وا

َ
ول  اهللِ » :َمْن أ لَِهَذا َحٌج ؟ : فََرَفَعِت اْمَرأٌة َصبّياً، َفَقالَْت .  «َرس 

َ
أ

َ » :قَاَل  ْجرٌ َنَعْم، َول
َ
 رواه مسلم .«ِك أ

১২/১২৯০। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ‘িাওহা’ নামক স্থালন একরি 
যাত্রীদলেি সালথ সাোৎকালি বেলেন, “নতামিা নকান জারত?” 
তািা বেে, ‘আমিা মুসরেম।’ তািা বেে, ‘আপরন নক?’ রতরন 
বেলেন, “আরম আল্লাহি িসূে।” এই সমলয় একজন মরহো 
একরি রশশুলক তুলে ধ্লি বেে, ‘এি রক হজ্জ হলব?’ রতরন 
বেলেন, “হযাঁ। আি (ওলক হজ্জ কিালনা বাবত) নতামািও সওয়াব 
হলব।” (মুসরেম)291  

نٍَس ريض  اهلل عنه 13/1291
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َعن أ َن رَس 

َ
أ

                                                           
290 সহীহুে বুখািী ১৮৫৮, ১৮৫৯, রতিরমযী ৯২৬, ২১৬১, আহমাদ ১৫২৯১ 
291 মুসরেম ১৩৩৬, নাসায়ী ২৬৪৫-২৬৪৯, আবূ দাউদ ১৭৩৬, আহমাদ ১৯০১, 

২১৮৮, ২৬০৫, ৩১৮৫, ৩১৯২, মুওয়াত্তা মারেক ৬৬১ 
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 رواه ابلخاري. تَه  َحَج لََعَ رَْحٍل َوََكنَْت َزاِملَ 

১৩/১২৯১। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বাহলন চলড় হজ্জ সমাধ্া কলিন। 
আি ঐ বাহনরিই রিে প্রলয়াজনীয় যাবতীয় সাজ-সিঞ্জালমি 
বাহক। (বুখািী)292  

* (অথণাৎ রতরন নয উলিি বাহলন চলড় হজ্জ কলিলিন নসই 
বাহলনই তাঁি খাদয-পানীয় তথা অনযানয আনুর্রেক আসবাবপত্রও 
চাপালনা রিে।) 

َما، قَاَل  14/1292 ، : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  َنة  ، َوجَمِ ََكظ  ََكنَْت ع 
لَْت  وا ِف الَمَواِسِم، َفََنَ ْن َيَتِجر 

َ
وا أ َثم 

َ
ْسَواقاً ِِف اجلَاِهِلَيِة، َفتَأ

َ
: وَذ و الَمَجاِز أ

ي  ﴿ ل ي   س  ل  م  ع  ح   ُك ا ن  ن ُج
 

وا  ت ب   أ ُغ ض   ت  ن ل  ف  م ۡ  ّمِ ِف (  199: ابلقرة) ﴾َرّبُِك
 رواه ابلخاري. َمَواِسِم احلَِجّ 

১৪/১২৯২। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, উকায, মারজন্নাহ ও যুে-মাজায নামক স্থানগুরেলত 
(ইসোম আসাি পূলবণ) জালহেী যুলর্ি বাজাি রিে। তাই সাহাবালয় 
নকিাম হলজ্জি নমৌসুলম বযবসা-বারর্জযমূেক কাজ-কমণলক পাপ 

                                                           
292 সহীহুে বুখািী ১৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮৯০ 
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মলন কিলেন। তাি জনয এই আয়াত অবতীর্ণ হে, যাি অথণ, 
“(হলজ্জি সময়) নতামালদি জনয নতামালদি প্ররতপােলকি অনুগ্রহ 
কামনায় (বযবসা-বারর্লজয) নকান নদার্ ননই।” (সূিা বাকািাহ ১৯৮ 
আয়াত, বুখািী)293  

 

  

  الْـِجَهادِ كَِتاب  كَِتاب  

অধ্যায় (১১): (আল্লাহি পলথ) রজহাদ 

 بَاب  فَْضِل الْـِجَهادِ  -111

পরিলেদ - ২৩৪: রজহাদ ওয়ারজব এবং তালত সকাে-
সিযাি মাহাত্ম্য 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 

نَ  ﴿
َ
وا أ ْم ََكَفًة َواْعلَم  َقاتِل ونَك  ِكنَي ََكفًَة َكَما ي  ِْشِ اهلَل َمَع  َوقَاتِل وا الم 

َتِقنَي   ( ৩৬: اّتلوبة)  ﴾الم 

                                                           
293 সহীহুে বুখািী ১৭৭০, ২০৫০, ৪৫১৯, আবূ দাউদ ১৭৩৪ 
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অথণাৎ আি অংশী-বাদীলদি সকলেি রবরুলদ্ধ যুদ্ধ কি, নযমন 
তািা নতামালদি সকলেি রবরুলদ্ধ যুদ্ধ কলি। আি নজলন নিলখা 
নয, আল্লাহ মুত্তাকীর্লর্ি সালথ িলয়লিন। (সূিা তাওবাহ ৩৬ 
আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেলিন, 

ِب  ﴿ ي   ُكت ل  مُ ع  ُل ل  ٱ ُك ا ت  و   قِ ُه ر ُكر   و  ُ  ه م  ٰ  َلُك َس  ن و ع 
 

وا  ت ك   أ ُه ي   ر  و   ا ٔ  ش  ُه  و 
ر  ي  ُ  خ  م  ٰ  َلُك َس  ن و ع 

 
وا   أ ي   ُُتُِب و   ا ٔ  ش  ُه ر  و  ّ ع   ّلَلُ ٱو   َلُكم ۡ  ش  م   ل مُ ّي  نُت

 
أ ع   ّل   و  ون  ت   ل ُم

 (  216: ابلقرة) ﴾ ٢١٦

অথণাৎ নতামালদি জনয যুলদ্ধি রবধ্ান নদওয়া হে। যরদও এিা 
নতামালদি কালি অপিে; রকন্তু নতামিা যা পিে কি না সম্ভবত: 
তা নতামালদি জনয কেযার্কি এবং নতামিা যা পিে কি 
সম্ভবত: তা নতামালদি জনয অকেযার্কি। আল্লাহ জালনন, নতামিা 
জান না। (সূিা বাকািাহ ২১৬ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 

وا  ٱ ﴿ ف   نفُِر ا ف  اّل   اِخ ِق  ث ج    و  وا  و  ُد ِ  ِه م  ب
 

م  و   أ م   لُِك نُفِسُك
 

أ بِيلِ  ِف  و  ِۡ ٱ س   ﴾ ّلَل
 [  41: اّتلوبة]

“দুবণে হও অথবা সবে সবণাবস্থালতই নতামিা নবি হও এবং 
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আল্লাহি পলথ রনলজলদি মাে ও জান িািা রজহাদ কি।” (সূিা 
তাওবাহ ৪১ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলিন, 

ى  ش  ٱ ّلَل  ٱ إِنَ ۞﴿ ن   َت   ؤ  ل  ٱ ِم ِي  ُم ُهم   ِمن نُفس 
 

م   أ
 

أ نَ  ل ُهمو   و 
 

مُ  بِأ ۡ ل   ٱ ل ُه ة   َن
ون  يُق    بِيلِ  ِف  تِلُ ِ ٱ س  ق   ّلَل ي  ن  ف  و ُيق   ُتلُ ُ و  ون  لُ او ع   ت  ل ي   ًد ِ ع  ّق   ه و  ٱ ِف  اح  ى  ّتَل ِ ر   ة

ِ ٱو   انِِ ُقر  ل  ٱو   يِجِنيلِ ل  ن   ء  م  و   و 
 

ه   ف   أ ِ بِع  ن   ۦِده ِۡ ٱ ِم ب  س  ٱف   ّلَل وا  ت  ِب ي   ِِشُ مُ ب يٱ عُِك  ََّلِ
ع   ّي  مب ا ِ  ُت ِه ذ    ۦۡ ب و   لِك  و  و  ل  ٱ ُه مُ ل  ٱ زُ ف  ِظي  [ 111: اّتلوبة] ﴾ ١١١ ع 

“রনঃসলেলহ আল্লাহ মুরমনলদি রনকি নথলক তালদি প্রার্ ও 
তালদি ধ্ন-সম্পদসমূহলক জান্নালতি রবরনমলয় ক্রয় কলি 
রনলয়লিন; তািা আল্লাহি পলথ যুদ্ধ কলি, যালত তািা হতযা কলি 
এবং রনহত হলয় যায়। এ (যুলদ্ধ)ি দরুন (জান্নাত প্রদালনি) সতয 
অেীকাি কিা হলয়লি তাওিালত, ইরঞ্জলে এবং কুিআলন; আি 
রনলজি অেীকাি পােলন আল্লাহ অলপো নেষ্ঠতি অনয নক আলি? 
অতএব নতামিা আনে কিলত থাক নতামালদি এই ক্রয়-রবক্রলয়ি 
উপি যা নতামিা সম্পাদন কলিি। আি এিা হলে মহা সাফেয।” 
(সূিা তাওবাহ ১১১) 

রতরন অনযত্র বলেলিন, 
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ِيي س   َّل ﴿ و ون  ق   ل  ٱ ت  ُد ن   عِ ؤ  ل  ٱ ِم ِي  ُم ُ  ِمن ي  ِل  غ  و 
ُ

ِ ٱ أ ر ََّض  ج   ل  ٱو   ل ون  ُم ُد  ِف  ِه
بِيلِ  ِ ٱ س  م   ّلَل

 
م  و   بِأ م ۡ  لِِه نُفِسِه

 
أ َضل   و  ج   ل  ٱ ّلَلُ ٱ ف  ن  ُم ِدي م   ِه

 
م  و   بِأ م   لِِه نُفِسِه

 
أ  َع    و 

ن  ق   ل  ٱ ِدي ۡ  عِ ة  ر ج    د 
ُُكّ  د   و  ِ س  ل ُ ٱ ّلَلُ ٱ و ع  َضل   ِن   ف  ج   ل  ٱ ّلَلُ ٱ و  ن  ُم ِدي ن  ق   ل  ٱ َع    ِه ِدي  عِ

ج  
 

ِظيم   ًراأ  (  95:  الّنساء) ﴾ ٩٥ اع 

অথণাৎ ঈমানদািলদি মলধ্য যািা অেম নয় অথচ ঘলি বলস 
থালক তািা এবং যািা আল্লাহি পলথ স্বীয় ধ্ন-প্রার্ িািা রজহাদ 
কলি, তািা সমান নয়। যািা স্বীয় ধ্ন-প্রার্ িািা রজহাদ কলি 
আল্লাহ তালদিলক যািা ঘলি বলস থালক তালদি উপি মযণাদা 
রদলয়লিন; আল্লাহ সকেলকই কেযালর্ি প্ররতশ্রুরত রদলয়লিন। আি 
যািা ঘলি বলস থালক তালদি উপি যািা রজহাদ কলি তালদিলক 
আল্লাহ মহা পুিস্কাি রদলয় নেষ্ঠত্ব দান কলিলিন। এ তাঁি 
(আল্লাহি) তিফ হলত মযণাদা, েমা ও দয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ 
অতযন্ত েমাশীে, পিম দয়ােু। (সূিা রনসা ৯৫-৯৬ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 

﴿  ٰ اي  ُّيه 
 

ن  ٱ أ ي وا   ََّلِ ُن م  ا ل   ء  م   ه  ُلُك ُد
 

ِج    َع     أ ة  ت م ر  ِجيُك ن   تُن اب   ّمِ ذ   ع 
ِِلم  

 
ُؤ   ١٠ أ ون  مِ ت ِ  ُن ِ ٱب ِ  ّلَل وِل ر ُس ُج    ۦو  ت ون  و  ُد بِيلِ  ِف  ِه ِ ٱ س  م   ّلَل

 
م  و   بِأ  لُِك

م ۡ  نُفِسُك
 

أ م  ذ    و  ر  لُِك ي  م   خ  م   إِن َلُك نُت ع   ُك ون  ت  ُم غ   ١١ ل  م   فِر  ّي  م   ل ُك ُك ُوب  ن  ُذ
د   ُي م  ِخل  و  َٰ   ُك ن رِيت    ت  ج  اُت    ِم  ٱ تِه 

س    رُ ه   ن  ل   م  ن  و  ة   ِك ّيِب  َٰ   ِف  ط  د   ِت ج   ن ِ ع 
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و  ل  ٱ لِك  ذ    مُ ل  ٱ زُ ف  ِظي خ   ١٢ ع 
ُ

أ ى  و  ُ  ر  ا ه  ّن  و ر  ُُتُِب ن   ن ص  ِ ٱ ّمِ ت   ّلَل ف  َ  حر و  يبر ِ  ق رِ ب ِّشِ  و 
ؤ  ل  ٱ ِي  ُم  (  13  ،11: الصف) ﴾ ١٣ ِمن

অথণাৎ নহ ঈমানদাির্র্! আরম রক নতামালদিলক এমন এক 
বারর্লজযি সিান বলে রদব না, যা নতামালদিলক যন্ত্রর্াদায়ক শারস্ত 
হলত িো কিলব?  (তা এই নয,) নতামিা আল্লাহ ও তাঁি িসূলে 
রবশ্বাস স্থাপন কিলব এবং নতামালদি ধ্ন-সম্পদ ও জীবন িািা 
আল্লাহি পলথ রজহাদ কিলব। এিাই নতামালদি জনয নেয় যরদ 
নতামিা জানলত। আল্লাহ নতামালদি পাপ-িারশলক েমা কলি 
নদলবন এবং নতামালদিলক প্রলবশ কিালবন জান্নালত; যাি 
রনম্নলদলশ নদীমাো প্রবারহত এবং (প্রলবশ কিালবন) স্থায়ী 
জান্নালতি উত্তম বাসরৃ্লহ। এিাই মহা সাফেয। আি রতরন 
নতামালদিলক দান কিলবন বারিত আিও একরি অনুগ্রহ; আল্লাহি 
সাহাযয ও আসন্ন রবজয়। আি রবশ্ববাসীলদিলক সুসংবাদ দাও। 
(সূিা সাফ ১০-১৩ আয়াত) 

এ মলমণ প্ররসদ্ধ বহু আয়াত িলয়লি। আি রজহালদি ফযীেত 
সংক্রান্ত হারদসও িলয়লি অর্রর্ত। তন্মলধ্য করতপয় রনম্নরূপ:- 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1293 يِب ه 
َ
ول اهلِل : عن أ ئَِل رَس  صىل اهلل س 

وَِلِ » :أُي الَعمل أفَْضل  ؟ قَاَل : عليه وسلم  :ث َم َماَذا؟ قَاَل  :قيَل  «إيَماٌن بِاهللِ َوَرس 
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ورٌ » :ث َم َماَذا ؟ قَاَل : ِقيَل  «اجلهاد  ِف َسبيِل اهللِ »  متفٌق َعلَيْهِ  .«َحٌج َمَْب 

১/১২৯৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রজজ্ঞাসা হে, 
‘সলবণাত্তম কাজ রক?’ রতরন বেলেন, “আল্লাহ ও তাঁি িসূলেি 
প্ররত রবশ্বাস স্থাপন কিা।” রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘তািপি রক?’ রতরন 
বেলেন, “আল্লাহি পলথ রজহাদ কিা।” পুনিায় রজজ্ঞাসা কিা 
হে, ‘অতঃপি রক?’ রতরন বেলেন, “মাবরূি’ (রবশুদ্ধ বা রৃ্হীত) 
হজ্জ।” (বুখািী-মুসরেম) 294  

ُي : ق لْت  :  عنه، قَاَل وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل 2/1294
َ
وَل اهلِل، أ يَا رَس 

َحُّب إََِل اهلِل َتَعاََل ؟ قَاَل 
َ
الَة  لََعَ َوقْتَِها» :الَعَمِل أ بُِر »: ث َم أُي ؟ قَاَل : ق لْت   «الصذ
يْنِ  ُي ؟ قَاَل : ق لْت   «الَواّدِلَ

َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«اجِلَهاد  ِِف َسبيِل اهللِ » :ث َم أ

২/১২৯৪। আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
মহান আল্লাহি রনকি নকান কাজরি সবণারধ্ক রপ্রয়?’ রতরন বেলেন, 
“যথা সমলয় নামায আদায় কিা।” আরম রনলবদন কিোম, 
‘তািপি নকানরি?’ রতরন বেলেন, “মা-বালপি সালথ সিযবহাি 

                                                           
294 সহীহুে বুখািী ২৬, ১৫১৯, মুসরেম ৫৩, রতিরমযী ১৬৫৮, নাসায়ী ২৬২৪, 

৩০৩০, আহমাদ ১২৮১ এি সবগুলো, দালিমী ২৩৯৩ 
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কিা।” আরম আবাি রনলবদন কিোম, ‘তািপি নকানরি?’ রতরন 
বেলেন, “আল্লাহি পলথ রজহাদ কিা।” (বুখািী ও মুসরেম)295  

يب َذٍرّ ريض اهلل عنه، قَاَل  3/1295
َ
ُي الَعَمِل : ق لْت  : َوَعْن أ

َ
وَل اهلِل، أ يَا رَس 

فْضل  ؟ قَاَل 
َ
 َعلَيْهِ  متفٌق  .«اإِليَمان  بِاهللِ، َواجِلَهاد  ِف َسبِيلهِ »: أ

৩/১২৯৫। আবূ জি িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম রনলবদন কিোম, ‘ইয়া িাসূেুল্লাহ! সলবণাত্তম আমে 
রক?’ রতরন বেলেন, “আল্লাহি প্ররত ঈমান িাখা ও তাঁি িাস্তায় 
রজহাদ কিা।” (বুখািী ও মুসরেম)296  

نٍَس ريض اهلل عنه 4/1296
َ
وَل :َوَعْن أ َن رَس 

َ
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، أ

ْو َروَْحٌة، َخرْيٌ ِمَن اّدُلْنَيا َوَما فِيَها» :قَاَل 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«لََغْدَوةٌ ِِف َسبِيِل اهللِ، أ

৪/১২৯৬।  আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আল্লাহি পলথ এক সকাে 
বা এক সিযা অরতক্রান্ত কিা, পৃরথবী ও তন্মধ্যরস্থত যাবতীয় বস্তু 

                                                           
295 সহীহুে বুখািী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৮, মুসরেম ৮৫, রতিরমযী ১৩৭, 

১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, ৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, ৪১৭৫, 
৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১, দালিমী ১২২৫ 

296 সহীহুে বুখািী ২৫১৮, মুসরেম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, 
আহমাদ ২৩৮৪৫, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯, দালিমী ২৭৩৮ 
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অলপো উত্তম।” (বুখািী-মুসরেম) 297  

يب َسِعيٍد اخل درِِيّ ريض اهلل عنه، قَاَل  5/1297
َ
وَل : َوَعْن أ ٌل رَس  ََت رَج 

َ
أ

؟ قَاَل : اهلِل، َفَقاَل  فَْضل 
َ
ُي انَلاِس أ

َ
َاِهد  بِنَْفِّسِه َوَماَِلِ » :أ ْؤمٌن َي   « ِِف َسبيِل اهللِ م 

َعاِب َيْعب د  اهلَل، َويََدع  اّنلذاَس ِمْن »: ث َم َمْن ؟ قَاَل : قَاَل  ْؤِمٌن ِِف ِشعٍب ِمَن الِّشّ م 
هِ   متفٌق َعلَيْهِ  .«ََشِّ

৫/১২৯৭। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একরি নোক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস এই রনলবদন কিে নয, ‘সব চাইলত 
উত্তম বযরি নক?’ রতরন বেলেন, “নসই মুরমন বযরি, নয রনজ 
জান-মাে িািা আল্লাহি পলথ রজহাদ কলি।” নস বেে, ‘তািপি 
নক?’ রতরন বেলেন, “নসই মুরমন, নয পাবণতয ঘাঁরিি মলধ্য নকান 
ঘারিলত আল্লাহি ইবাদলত প্রবৃত্ত থালক ও জনর্র্লক রনলজি মে 
নথলক মুি িালখ।” (বুখািী ও মুসরেম)298  

                                                           
297 সহীহুে বুখািী ২৭৯২, ২৭৯৬, ৬৫৬৮, মুসরেম ১৮৮০, রতিরমযী ১৬৫৯, 

ইবনু মাজাহ ২৭৫৭, ২৮২৪, আহমাদ ১১৯৪১, ১২০২৮, ১২০৮৩, ১২১৪৬, 
১২১৯১, ১২৭৪৯, ১৩৩৬৮ 

298 সহীহুে বুখািী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসরেম ১৮৮৮, রতিরমযী ১৬৬০, নাসায়ী 
৩১০৫, আবূ দাউদ ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৮, আহমাদ ১০৭৪১, ১০৯২৯, 
১১১৪১, ১১৪২৮ 
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وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن َسْهِل بِن َسعٍد ريض اهلل عنه 6/1299 َن رَس 
َ
أ

رَِباط  يَْوٍم ِِف َسبِيِل اهللِ َخرْيٌ ِمَن اّدُلْنَيا َوَما َعلَْيَها، َوَمْوِضع  » :عليه وسلم، قَاَل 
ْم ِمنَ  َحِدك 

َ
َها الَعْبد   َسْوِط أ وح  وَْحة  يَر  اجَلنذِة َخرْيٌ مَِن اّدُلْنَيا َوَما َعلَْيَها، َوالرذ

وِ الَغْدَوة ، َخرْيٌ ِمَن اّدُلْنَيا َوَما َعلَْيَها
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«ِف َسبِيِل اهللِ َتَعاََل، أ

৬/১২৯৮। সাহাে ইবলন সায়াদ সালয়দী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আল্লাহি 
িালহ একরদন সীমান্ত প্রহিায় িত থাকা, পৃরথবী ও িূ-পৃলষ্ঠি 
যাবতীয় বস্তু অলপো উত্তম। আি নতামালদি কালিা একরি নবত্র 
পরিমার্ জান্নালতি স্থান, দুরনয়া তথা তাি পৃষ্ঠস্থ যাবতীয় বস্তু 
অলপো নেষ্ঠ। আি নতামালদি নকান বযরিি আল্লাহি পলথ (রজহাদ 
কলল্প) এক সকাে অথবা এক সিযা র্মন কিা পৃরথবী ও তাি মলধ্য 
যা রকিু আলি তাি নচলয় উত্তম।” (বুখািী-মুসরেম) 299  

وَل اهلِل صىل اهلل : ، قَاَل ريض اهلل عنهَوَعْن َسلَماَن  7/1299 َسِمعت  رَس 
ْول   َخرْيٌ مِْن ِصَياِم َشْهٍر َوقَِيامِِه، َوإْن َماَت رِبَاط  يَْوٍم َوََلْلٍَة »: عليه وسلم، َيق 

ِمَن الَفتذانَ 
َ
، وَأ ْجرَِي َعلَْيِه رِْزق ه 

 
، وَأ ِْي ََكَن َيْعَمل  رواه  .«َجَرى َعلَْيِه َعَمل ه  اَّلذ

 مسلم
                                                           
299 সহীহুে বুখািী ২৭৯৪, ২৮৯২, ৩২৫০, ৬৪১৫, মুসরেম ১৮৮১, রতিরমযী 

১৬৪৮, নাসায়ী ৩১১৮, ইবনু মাজাহ ২৭৫৬, ৪৩৩০, আহমাদ ১৫১৩২, 
২২২৯২, ২২৩৩৭, ২২৩৫০, ২২৩৬১, ২২৩৬৫, দালিমী ২৩৯৮ 
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৭/১২৯৯। সােমান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি নয, “একরদন ও 
একিাত সীমান্ত প্রহিায় িত থাকা, একমাস ধ্লি (নফে) নিাযা 
পােন তথা (নফে) নামায পড়া অলপো উত্তম। আি যরদ ঐ 
অবস্থায় মৃতুয বির্ কলি, তাহলে তালত ঐ সব কালজি প্ররতদান 
নদওয়া হলব, যা নস পূলবণ কিত এবং তাি রবলশর্ রুযী চােু কলি 
নদওয়া হলব এবং তালক (কবলিি) রফতনা ও রবরিন্ন পিীো হলত 
মুি িাখা হলব।” (মুসরেম) 300  

بَيٍْد  9/1311 وَل اهلِل صىل اهلل : ريض اهلل عنهَوَعْن فََضالََة بِن ع  َن رَس 
َ
أ

َرابَِّط ِِف َسبيِل اهللِ، فَإِنذه  »: عليه وسلم، قَاَل  َْتم  لََعَ َعَملِِه إاِلذ الم   َميٍِّت َي 
ُ لُك 

ب و داود والرتمذي،  .«له  إََِل يَْوِم الِقَياَمِة، َوي َؤمذن  فِْتَنَة الَقَْبِ ي ْنََم ََل  َعمَ 
َ
رواه أ

 حديث حسن صحيح : وقال

৮/১৩০০। ফাযাো ইবলন উবাইদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“প্ররতরি মৃতুযর্ামী বযরিি পিলোকর্মলনি পি তাি কমণধ্ািা নশর্ 
হলয় যায়। রকন্তু আল্লাহি িাস্তায় পাহািা িত বযরিি নয়। নকননা, 
তাি আমে রকয়ামলতি রদন পযণন্ত বৃরদ্ধপ্রাপ্ত কিা হলব এবং নস 
                                                           
300 মুসরেম ১৯১৩, রতিরমযী ১৬৬৫, নাসায়ী ৩১৬৭, ৩১৬৮, আহমাদ 

২৩২১১৫, ২৩২২৩ 
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কবলিি পিীো নথলক রনষৃ্করত পালব।” (আবূ দাউদ-রতিরমযী 
হাসান সহীহ) 301  

ثَماَن  9/1311 ولَسِمعْ : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعن ع  ول اهلِل، َيق  : ت  رَس 
رواه  .«رَِباط  يَْوٍم ِف َسبيِل اهللِ، َخرْيٌ مِْن ألِْف يَْوٍم فِيَما ِسَواه  ِمَن الَمنَازِلِ »

 «حديث حسن صحيح: الرتمذي، وقال

৯/১৩০১। উসমান ইবলন আফ ফান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা বেলত শুলনরি নয, “আল্লাহি পলথ একরদন 
সীমালন্ত পাহািা নদওয়া, অনযত্র হাজাি রদন পাহািা নদওয়া 
অলপো উত্তম।” (রতিরমযী রতরন বলেন, হারদসরি উত্তম ও রবশুদ্ধ) 
302  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  11/1312 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

ه  إاِلذ ِجَهاٌد ِِف َسبِيِِل، » :يه وسلم عل ْرِج  َن اهلل  لَِمْن َخَرَج ِِف َسبِيلِِه، الَ َي  تََضمذ
رِْجَعه  إََِل 

 
ْو أ

َ
ْدِخلَه  اجَلنذَة، أ

 
ْن أ

َ
ذ َضامٌِن أ َو َلََعَ ِِل، َفه  َوإِيَماٌن ِِب، َوتَْصِديٌق بِر س 

ِْي َخَرَج ِمْنه  بَِما نَالَ  ْو َغنِيَمٍة  َمزَْنَِِلِ اَّلذ
َ
ْجٍر، أ

َ
ٍد بَِيِدهِ، . ِمْن أ َمذ ِْي َنْفس  ُم  َواَّلذ

ِم ؛ لَْون ه   َما ِمْن َُكٍْم ي ْكلَم  ِِف َسبِيِل اهللِ، إاِلذ َجاَء يَْوَم الِقَياَمِة َكَهْيئَتِِه يَْوَم ُك 
                                                           
301 আবূ দাউদ ২৫০০, রতিরমযী ১৩২১ 
302 রতিরমযী ১৬৬৭, নাসায়ী ৩১৬৯, ৩১৭০, আহমাদ ৪৪৪, ৪৭২, ৪৭৯, ৫৫৯, 

দালিমী ২৪২৪ 
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حي ه  رِيح  ِمّْسٍك  ٍد بَِيِدهِ، . لَْون  َدٍم، َورِ َمذ ِي َنْفس  ُم  قذ لََعَ َواَّلذ ْن يَّش 
َ
لَْوالَ أ

ِجد  
َ
بَداً، َولِكْن الَ أ

َ
و ِِف َسبيِل اهللِ أ يذٍة َتْغز  ّْسلِِمَي َما َقَعْدت  ِخالََف رََسِ الم 

وا َعِِنّ  ْن َيَتَخلذف 
َ
ُق َعلَْيِهْم أ وَن َسَعًة، َويَّش  ْم َوالَ ََيِد  ْْحِل ه 

َ
ِي َنْفس . َسَعًة فَأ َواَّلذ

ٍد بِيَِدهِ،  َمذ َو ُم  ْغز 
َ
ْقَتَل، ث مذ أ

 
َو فَأ ْغز 

َ
ْقَتَل، ث مذ أ

 
َو ِِف َسبيِل اهللِ، فَأ ْغز 

َ
ْن أ

َ
لََوِدْدت  أ

ْقَتَل 
 
 رواه مسلم، وروى ابلخاري بعضه .«فَأ

১০/১৩০২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“আল্লাহ নস বযরিি (িের্ালবেলর্ি) দায়িাি গ্রহর্ কলিন, নয 
বযরি তাঁি িাস্তায় নবি হয়। (আল্লাহ বলেন,) ‘আমাি পলথ রজহাদ 
কিাি সৃ্পহা, আমাি প্ররত রবশ্বাস, আমাি পয়র্ম্বিলদিলক 
সতযজ্ঞানই তালক (স্বরৃ্হ নথলক) নবি কলি। আরম তাি এই দারয়ত্ব 
রনই নয, হয় তালক জান্নালত প্রলবশ কিাব, না হয় তালক ননকী বা 
র্রনমলতি সম্পদ রদলয় তাি নসই বারড়ি রদলক রফরিলয় নদব, নয 
বারড় নথলক নস নবি হলয়রিে।’ নসই মহান সত্তাি শপথ, যাি 
হালত মুহাম্মলদি প্রার্ আলি! আল্লাহি পলথ নদলহ নয নকান জখম 
নপঁলি, রকয়ামলতি রদলন তা রঠক এই অবস্থায় আর্মন কিলব নয, 
নযন আজই জখম হলয়লি। (িািকা জখম ও িি ঝিলব।) তাি 
িং নতা িলিি িং হলব, রকন্তু তাি র্ি হলব কস্তুিীি মত। নসই 
মহান সত্তাি কসম, যাি হালত মুহাম্মলদি জীবন আলি! যরদ 
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মুসরেমলদি জনয কলষ্টি আশংকা না কিতাম, তাহলে আরম 
কখলনা এমন মুজারহদ বারহনীি রপিলন বলস থাকতাম না, যািা 
আল্লাহি পলথ রজহাদ কলি। রকন্তু আমাি এ সেরত ননই নয, আরম 
তালদি সকেলক বাহন রদই এবং তালদিও (সকলেি রজহালদ নবি 
হওয়াি) সেরত ননই। আি (আরম চলে নর্লে) আমাি রপিলন 
নথলক যাওয়া তালদি জনয কষ্টকি হলব। নসই মহান সত্তাি কসম, 
যাি হালত মুহাম্মলদি জীবন আলি! আমাি আন্তরিক ইো নয, 
আরম আল্লাহি পলথ েড়াই করি এবং শহীদ হই। অতঃপি আবাি 
(জীরবত হলয়) েড়াই করি, পুনিায় শাহাদত বির্ করি। অতঃপি 
(পুনজণীরবত হলয়) যুদ্ধ করি এবং পুনিায় শহীদ হলয় যাই।” 
(বুখািী রকদয়ংশ, মুসরেম)303  

، قَاَل  11/1313 ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وََعنه  َما ِمْن َمُْك وٍم »: قَاَل رَس 
ه  ي ْدِِم ي ْكلَ  يح  : م ِِف َسبيِِل اهلل إاِلذ َجاَء يَوَم الِقَيامِة، َوََكْم  اللذْون  لَْون  َدٍم، َوالِرّ

 متفٌق َعلَيْهِ  .«ريح  ِمّسٍك 
                                                           
303 সহীহুে বুখািী ৩১২৩, মুসরেম ১৮৭৬, ৩৬২৩৭, ২৭, ৮৭, ২৭৯৭, ২৮০৩, 

২৯৭২, ৩১২৩, ৫৫৩৩, ৭২২৬, ৭২২৭, ৭৪৫৭, ৭৪৬৩, রতিরমযী ১৬৫৬, 
নাসায়ী ৩০৯৮, ৩১২২, ৩১২৪, ৩১৪৭, ৩১৫১, ৩১৫২, ৫০২৯, ৫০৩০, 
ইবনু মাজাহ ২৭৫৩, ২৭৯৫, আহমাদ ৭১১৭, ৭২৬০, ৭২৯৮, ৮৭৫৭, 
৮৮৪৩, ৮৯৪০, ৯১৯২, ৯৭৭৬, মুওয়াত্তা মারেক ৯৭৪, ৯৯৯-১০০১, ১০২২, 
দালিমী ২৩৯১, ২৪০৬ 
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১১/১৩০৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
নকান েত আল্লাহি িালহ নপঁলি, রকয়ামলতি রদলন েরতগ্রস্ত 
মুজারহদ এমন অবস্থায় আর্মন কিলব নয, তাি েত হলত িি 
ঝিলব। িলিি িং নতা (বাহযত:) িলিি মত হলব, রকন্তু তাি র্ি 
হলব কস্তুিীি মত।” (বুখািী, মুসরেম) 304  

ّ صىل اهلل 12/1314 َعاٍذ ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ :  عليه وسلم قَاَل وََعن  م 
، َوَمْن » ّْسلٍِم ف َواَّق نَاقٍَة، وََجبَْت ََل  اجَلنذة  ٍل م  َمْن قَاتََل ِِف َسبِيِل اهللِ مِن رَج 

ْغَزرِ َما 
َ
ْو ن ِكَب نَْكَبًة فَإِنذَها تَِِجء  يَْوَم الِقيَاَمِة َكأ

َ
رْحاً ِِف َسبِيِل اهللِ أ ِرَح ج  ج 

حي َها ََكلِمّْسِك لَون ها الزذْعَفَرا: ََكنَْت  ، َورِ ب و داود والرتمذي، وقال .«ن 
َ
: رواه أ

 حديث حسن

১২/১৩০৪। মু‘আয িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নকান মুসরেম যরদ 
আল্লাহি িালহ এতিুকু সময় যুদ্ধ কলি যতিুকু দু’বাি উিনী 
নদাহাবাি মালঝ হয়, তাহলে তাি জনয জান্নাত অবধ্ারিত হলয় 
যায়। আি নয মুজারহদলক আল্লাহি পলথ নকালনা েত বা আঁচড় 

                                                           
304 সহীহুে বুখািী ৫৫৩৩, ২৩৭, ২৮০৩, মুসরেম ১৮৭৬, রতিরমযী ১৬৫৬, 

নাসায়ী ৩১৪৭, আহমাদ ৭১১৭, ৭২৬০, ৭২৯৮, ৮৭৫৭, ৮৮৪৩, ৮৯৪০, 
৯১৯২, ৯৭৭৬, মুওয়াত্তা মারেক ১০০১, দালিমী ২৪০৬ 
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নপঁলি, আঁচড় রকয়ামলতি রদন এমন অবস্থায় উপরস্থত হলব নয, 
তা হলত পূলবণি তুেনায় অলনক নবশী িিধ্ািা প্রবারহত হলব। 
(দৃশযত:) তাি িং হলব জাফিান, আি তাি র্ি হলব কস্তুিীি 
মত।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান সহীহ) 305  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  13/1315 يِب ه 
َ
ْصَحاِب : وََعن أ

َ
ٌل ِمْن أ َمَر رَج 

 ، ْعَجبَتْه 
َ
يَيْنٌَة ِمْن َماٍء َعْذبَة، فَأ وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بِِشعٍّب ِفيِه ع  رَس 

ْعِّب،: َفَقاَل  َقْمت  ِِف َهَذا الِشّ
َ
لْت  انَلاَس فَأ ِذَن  لَو اْعََتَ

ْ
ْستَأ

َ
ْفَعَل َحََّت أ

َ
َولَْن أ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َفَقاَل  وَل اهلِل، فََذَكَر َذلَِك لَِرس  الَ تَفَعْل؛ فَإِنذ » :رَس 
الَ 

َ
فَْضل  ِمْن َصالَتِِه ِِف بَيْتِِه َسْبِعَي ََعماً، أ

َ
ْم ِف َسبيِل اهللِ أ َحِدك 

َ
قاَم أ م 

ْن َيْغِفَر ا
َ
ُِبوَن أ وا ِِف َسبيِل اهللِ، َمن قَاتََل َت  ْغز 

 
م  اجلَنذَة ؟ أ ْم، َوي ْدِخلَك  هلل لَك 

 حديث حسن: رواه الرتمذي، وقال. «ِِف َسبِيِل اهللِ ف َواَّق نَاقٍَة وََجبَْت ََل  اجَلنذة  

১৩/১৩০৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
একজন সাহাবী একরি দুই পাহালড়ি মধ্যবতণী পথ রদলয় অরতক্রম 
কিরিলেন। নস পলথ রিে একরি নিাি রমরষ্ট পারনি ঝর্ণা। সুতিাং 
তা তাঁলক মুগ্ধ কলি তুেে। রতরন বেলেন, ‘আরম যরদ নোকলদি 
নথলক পৃথক হলয় এই পাহারড় পলথ বসবাস কিতাম, (তাহলে 
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িাে হত)! তলব এ কাজ আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি অনুমরত বযতীত কখনই কিব না।’ সুতিাং রতরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এ কথা 
উলল্লখ কিলেন। রতরন বেলেন, “এরূপ কলিা না। কাির্, 
আল্লাহি িাস্তায় নতামালদি নকান বযরিি (রজহাদ উপেলে) 
অবস্থান কিা, রনজ ঘলি সত্তি বিি বযাপী নামায পড়া অলপো 
উত্তম। নতামিা রক চাও না নয, আল্লাহ নতামালদিলক েমা কলি 
রদলয় জান্নালত প্রলবশ কিান? অতএব আল্লাহি িালহ েড়াই কি। 
(নজলন নিলখা,) নয বযরি আল্লাহি িালহ দু’বাি উিনী নদাহালনাি 
মধ্যবতণী সময় পরিমার্ রজহাদ কিলব, তাি জনয জান্নাত 
অবধ্ারিত হলয় যালব।” (রতিরমযী হাসান সূলত্র)306  

، قَاَل  14/1316 وَل اهلِل، َما َيْعِدل  اجِلَهاَد ِِف َسِبيِل اهلِل ؟ : ِقيَل : وََعنه  يَا رَس 
ونَه  » :قَاَل  ول  . «الَ تَّْسَتِطيع  ُ َذلَِك َيق  ْو ثاََلثاً لُك 

َ
ََعد وا َعلَيِْه َمَرَتنْيِ أ

َ
الَ »: فَأ

ونَه   ائِِم الَقائِِم » :ث َم قَاَل !  «تَّْسَتِطيع  َجاِهِد ِِف َسبيِل اهللِ َكَمثِل الصذ َمَثل  الم 
َجاِهد  ِِف  الَقانِِت بِآيَاِت اهللِ الَ َيْفَت   مِْن ِصَياٍم، َوالَ َصالٍَة، َحَّتذ يَرِْجَع الم 

 .متفٌق َعلَيِْه، وهذا لفظ مسلٍم  .«َسبِيِل اهللِ 

َن رَ : ويف رواية ابلخاري
َ
اًل قَاَل أ وَل اهلِل، د لَِِن لََعَ َعَمٍل َيْعِدل  : ج  يَا رَس 
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ه  : اجِلَهاَد ؟ قَاَل  ِجد 
َ
َل » :ث َم قَاَل  «الَ أ ْن تَْدخ 

َ
َجاِهد  أ َهْل تَّْسَتِطيع  إَِذا َخَرَج الم 

وَم َوالَ ت ْفِطرَ  ، َوتَص  َ ْوَم َوالَ َتْفَت   !يع  َذلَِك ؟َوَمْن يَْستَّطِ : ؟ َفَقاَل  «َمّْسِجَدَك َفتَق 

১৪/১৩০৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িসূেল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রজজ্ঞাসা কিা হে, 
‘নহ আল্লাহি িসূে! আল্লাহি পলথ রজহাদ কিাি সমতুেয আমে 
রক? রতরন বেলেন, “নতামিা তা পািলব না।” তািা তালঁক দু’-
রতনবাি ঐ একই কথা রজজ্ঞাসা কিলত থাকে, আি রতরন 
প্রলতযকবালি বেলেন, “নতামিা তাি েমতা িাখ না।” তািপি 
বেলেন, “আল্লাহি পলথ রজহাদ-কািীি দৃষ্টান্ত রঠক নসই নিাজাদাি 
ও আল্লাহি আয়াত পাঠ কলি নামায আদায়কািীি মত, নয নিাযা 
িাখলত ও নামায পড়লত আলদৌ ক্লারন্ত-নবাধ্ কলি না। (এরূপ 
ততের্ পযণন্ত র্র্য হয়) যতের্ না মুজারহদ রজহাদ নথলক রফলি 
আলস।” (বুখািী-মুসরেম, শব্দগুরে মুসরেলমি) 307  

বুখািীি এক বর্ণনায় আলি, একরি নোক বেে, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! আমালক এমন একরি আমে বাতলে রদন, যা রজহালদি 
সমতুেয হলব।’ রতরন বেলেন, “আরম এ ধ্িলনি আমে নতা পারে 
না।” তািপি রতরন বেলেন, “তুরম রক এরূপ কিলত পািলব নয, 
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মুজারহদ যখন নবি হলয় যালব, তখন নথলক তুরম মসরজলদ েুলক 
অ-ক্লান্তিালব নামালয রনমগ্ন হলব এবং অরবিাম নিাযা িাখলব।” নস 
বেে, ‘ও কাজ নক কিলত পািলব?’ 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : وََعنه   15/1317 َن رَس 
َ
ِمْن َخرْيِ » :أ

ْمِّسٌك ِعَناَن فَرَِسِه ِِف َسبِيِل اهللِ، يَِطري  لََعَ َمْتنِِه،  َمَعاِش اّنلذاِس  ٌل م  ْم، رَج  لَه 
ٌل ِِف  ْو رَج 

َ
ْو فَْزَعًة َطاَر َعلَْيِه يَبَْتِِغ الَقْتَل َوالَمْوَت َمَظانذه  أ

َ
ذَما َسِمَع َهْيَعًة أ ُك 

ْو بَ 
َ
َعِف، أ َنْيَمٍة ِِف َرأِس َشَعَفٍة مِْن َهَذا الّشذ ْوِديَِة، ي ِقيم  غ 

َ
ْطِن َواٍد مَِن األ

، لَيَْس ِمَن اّنلذاِس إاِلذ ِف  ََكةَ، َويَْعب د  َربذه  َحَّتذ يَأتَِيه  اَلَِقي  الَةَ، َوي ؤِِت الزذ الصذ
 رواه مسلم .«َخرْيٍ 

১৫/১৩০৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“আল্লাহি পলথ নঘাড়াি োর্াম ধ্ািক বযরিি জীবন, সমস্ত নোলকি 
জীবন চাইলত উত্তম, নয বযরি যুদ্ধ-ধ্বরন নশানামাত্র নঘাড়াি রপলঠ 
চলড় উলড় চলে অথবা নকান শত্রুি িয় নদখা মাত্র তাি রপলঠ চলড় 
(দ্রুত নবলর্) উলড় যায় এবং শাহাদত অথবা মৃতুয তাি (সব সব) 
সম্ভাবয স্থালন সিান কিলত থালক। রকংবা নসই বযরিি (জীবন 
সলবণাত্তম) নয তাি িার্লেি পাে রনলয় পবণত-রশখলি বা নকান 
উপতযকাি মালঝ অবস্থান কলি। যথািীরত নামায আদায় কলি, 
যাকাত নদয় এবং আমির্ স্বীয় প্রিুি উপাসনায় প্রবৃত্ত থালক। 
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নোকলদি মলধ্য এ বযরি উত্তম অবস্থায় িলয়লি।” (মুসরেম) 308  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : وََعنه 16/1319 َن رَس 
َ
إِنذ ِِف اجلنذِة » :أ

رََجَتْيِ َكَما َبْيَ  َجاِهِديَن ِف َسبِيِل اهللِ َما َبْيَ اّدلذ َها اهلل  لِلْم  َعدذ
َ
ِمَئَة َدرََجٍة أ

َماءِ َواألْرِض   رواه ابلخاري .«الّسذ

১৬/১৩০৮। উি বর্ণনাকািী হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “জান্নালতি মলধ্য একশ’রি স্তি 
আলি, যা আল্লাহি িালহ রজহাদ-কািীলদি জনয মহান আল্লাহ 
প্রস্তুত কলি নিলখলিন। দুই স্তলিি মাঝখালনি বযবধ্ান আসমান-
জরমলনি মধ্যবতণীি দূিত্ব-সম।” (বুখািী)309  

يب َسِعيٍد اخل درِي  17/1319
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : ريض اهلل عنهوََعن أ َن رَس 

َ
أ

والً، » :عليه وسلم، قَاَل  ٍد َرس  َحمذ َمْن َرِِضَ بِاهللِ َرّباً، َوبِاإِلْسالَِم ديناً، َوبِم 
ب و َسعيٍد، َفَقاَل «وََجَبْت ََل  اجَلنذة  

َ
َ يَا رَ : ، َفَعِجَّب لََها أ ِعْدَها َلََعَ

َ
وَل اهلِل، أ س 

ََعَدَها َعلَيِْه، ث َم قَاَل 
َ
ْخَرى يَْرَفع  اهلل  بَِها الَعْبَد ِمَئَة َدرََجٍة ِِف اجَلنذِة، َما »: فَأ

 
وَأ

ْرِض 
َ
َماءِ َواأل ِّ َدرََجَتِي َكَما َبْيَ الّسذ

وَل اهلِل ؟ قَاَل : قَاَل  «َبْيَ لُك   :َوَما َِه يَا رَس 
 رواه مسلم .«، اجلَهاد  ِف َسبيِل اهللِ اجِلَهاد  ِِف َسبِيِل اهللِ »

১৭/১৩০৯। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
আল্লাহলক িব (প্ররতপােক) বলে, ইসোমলক িীন রহসালব ও 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক পয়র্ম্বি-রূলপ নমলন 
রনলো, তাি জনয জান্নাত অবধ্ারিত হলয় নর্ে।” আবূ সাঈদ 
(বর্ণনাকািী) অনুরূপ উরি শুলন রনলবদন কিলেন, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! কথাগুরে আবাি বেুন।’ রতরন তাই কিলেন। তািপি রতরন 
বেলেন, “আিও একরি পুলর্যি সুসংবাদ, যাি রবরনমলয় বাোি 
জনয আল্লাহ তা‘আো জান্নালতি মলধ্য একশ’রি স্তি উঁচু কলি 
নদলবন, প্ররত দুই স্তলিি মাঝখালনি দূিত্ব হলব, আকাশ-পৃরথবীি 
মধ্যখালনি দূিত্ব সম।” আবূ সাঈদ বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
নসরি রক?’ রতরন বেলেন, “আল্লাহি িাস্তায় রজহাদ, আল্লাহি িাস্তায় 
রজহাদ।” (মুসরেম)310  

19/1311  
َ
يب بَْكِر بِن أ

َ
شَعرِي ريض اهلل عنه، قَاَل وََعن أ

َ
وََس األ َسِمْعت  : يِب م 

يِب 
َ
، َيق ول  ريض اهلل عنهأ ِوّ ِة الَعد  َو َِبََْضَ ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : ، وَه  قَاَل رَس 
بْوَاَب اجلَنذِة ََتَْت ِظالَِل الُّسي وِف »: 

َ
ٌل رَُث الَهيْئَِة، َفَقاَل  «إِنذ أ بَ : َفَقاَم رَج 

َ
وََس يَا أ ا م 

وَل اهلِل  نَْت َسِمْعَت رَس 
َ
أ
َ
ول  َهَذا ؟ قَاَل  صىل اهلل عليه وسلمأ َنَعْم، فَرََجَع إََِل : َيق 

ْصَحابِِه، َفَقاَل 
َ
لَْقاه ، ث َم َمََش : أ

َ
م الَسالََم، ث َم َكَُسَ َجْفَن َسيِْفِه فَأ  َعلَيْك 

 
قَْرأ

َ
أ

ِوّ فَََضَب بِِه َحََّت   رواه مسلم.  ق ِتَل بَِسيِْفِه إََِل الَعد 
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১৮/১৩১০। আবূ বকি ইবলন আবূ মুসা আশ‘আিী 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম আমাি রপতা 
িারদয়াল্লাহু আনহু-নক এ কথা বেলত শুলনরি---যখন রতরন শত্রুি 
সামলন রবদযমান রিলেন---আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “রনঃসলেলহ জান্নালতি িািসমূহ তিবারিি 
িায়াতলে িলয়লি।” এ কথা শুলন রুে নবশধ্ািী জননক বযরি 
দাঁরড়লয় বলে উঠে, ‘নহ আবূ মুসা! আপরন রক আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা বেলত শুলনলিন?’ 
রতরন বেলেন, ‘হযাঁ। অতঃপি নস তাি সেীলদি কালি রফলি নর্ে 
এবং বেে, নতামালদিলক রবদায়ী সাোম জানারে।’ অতঃপি নস 
তাি তিবারিি খাপরি নিলে রদলয় (নগ্ন) তিবারিরি রনলয় শত্রুি 
রদলক অগ্রসি হে এবং শত্রুলক আঘাত কলি অবলশলর্ নস শহীদ 
হলয় নর্ে। (মুসরেম)311  

يب َعبٍْس َعبِد الرََِحاِن بِن َجَْبٍ  19/1311
َ
قَاَل : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعن أ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم رَ  ه  »: س  َما اْغََبذْت قََدَما َعْبٍد ِِف َسبيِل اهللِ َفَتَمّسذ
 رواه ابلخاري .«اّنلذار  

১৯/১৩১১। আবূ আব্স আবু্দি িহমান ইবলন জাবি িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
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“নয বাোি পদযুর্ে আল্লাহি পলথ ধূ্রেমরেন হলব, তালক জাহান্নাম 
স্পশণ কিলব না।” (বুখািী)312  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  21/1312 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

وَد اللذََب  ِِف »: عليه وسلم ٌل بََكى ِمْن َخّْشيِة اهللِ َحَّتذ َيع  الَ يَلِج  اّنلذاَر رَج 
ِع، َوالَ ََيْ  ْ َخان  َجَهنذمَ الُضذ َباٌر ِِف َسبيِل اهللِ َود  رواه  .«َتِمع  لََعَ َعْبٍد غ 
 حديث حسن صحيح : الرتمذي، وقال

২০/১৩১২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নসই বযরি 
জাহান্নালম প্রলবশ কিলব না, নয বযরি আল্লাহি িলয় কাঁলদ; 
যতের্ না দুধ্ স্তলন রফলি না নর্লি। (অথণাৎ দুধ্ স্তলন রফলি 
যাওয়া নযমন অসম্ভব, নতমরন তাি জাহান্নালম প্রলবশ কিাও 
অসম্ভব।) আি একই বাোি উপি আল্লাহি পলথি ধূ্ো ও 
জাহান্নালমি নধ্াঁয়া একত্র জমা হলব না।” (রতিরমযী হাসান 
সহীহ)313  
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َما، قَاَل  وََعِن ابِن  21/1313 َسِمعت  : َعَباٍس ريض اهلل عنه  ريَِضَ اهلل  َعنه 
ول   وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  َما اّنلذار  »: رَس  َعْيٌ بََكْت : َعْيَناِن الَ تَمُّسه 

: رواه الرتمذي، وقال .«ِمْن َخّْشيَِة اهللِ، وََعْيٌ بَاتَْت ََتْر س  ِِف َسبيِل اهللِ 
 حديث حسن 

২১/১৩১৩। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, “দুই প্রকাি চেুলক জাহান্নালমি আগুন স্পশণ কিলব 
না। আল্লাহি িলয় নয চেু ক্রেন কলি। আি নয চেু আল্লাহি 
পলথ প্রহিায় িত থালক।” (রতিরমযী হাসান)314  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه : ريض اهلل عنهوََعن َزيِد بِن َخادِلٍ  22/1314 َن رَس 
َ
أ

ْهلِِه »: وسلم، قَاَل 
َ
َز ََغزِياً ِِف َسبِيِل اهللِ َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخلََف ََغزياً ِِف أ َمْن َجهذ

رْيٍ َفَقْد َغَزا
 متفٌق َعلَيْهِ  .«ِِبَ

২২/১৩১৪। যায়দ ইবলন খালেদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি আল্লাহি পলথ নযাদ্ধা প্রস্তুত কলি রদে, নস আসলে স্বয়ং যুদ্ধ 
কিে। আি নয বযরি নকান নযাদ্ধাি পরিবালিি নদখা-শুনা কিাি 
জনয তাি প্ররতরনরধ্ত্ব কিে, নস আসলে স্বয়ং যুদ্ধ কিে।” (বুখািী 
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ও মুসরেম)315   

َماَمة ريض اهلل عنه، قَاَل  23/1315
 
يب أ

َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

َدقَاِت ِظُل ف ّْسَطاٍط ِِف َسبِيِل اهللِ َوَمنِيَحة  َخاِدٍم ِِف » :عليه وسلم  ْفَضل  الصذ
َ
أ

وقَة  فَحٍل ِِف َسبِيِل اهللِ  ْو َطر 
َ
حديث : ه الرتمذي، وقالروا .«َسبِيِل اهللِ، أ

 حسن صحيح 

২৩/১৩১৫।  আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “সলবণাত্তম 
সদকা আল্লাহি িালহ তাঁবুি িায়াি বযবস্থা কলি নদওয়া, (যাি িািা 
মুজারহদ উপকৃত হয়)। আি আল্লাহি িাস্তায় নকান খালদম দান 
কিা (যাি িািা মুজারহদ নসবা গ্রহর্ কলি। রকংবা আল্লাহি পলথ 
(র্িণধ্ািলর্ি উপযুি হৃষ্টপুষ্ট) উিনী দান কিা, (যাি দুধ্ িািা 
মুজারহদ উপকৃত হয়)।” (রতিরমযী হাসান, সহীহ)316  

نٍَس ريض اهلل عنه 24/1316
َ
ْسلََم، قَاَل :وََعن أ

َ
َن َفََّتً ِمْن أ

َ
وَل اهلِل، : أ يَا رَس 

ََتَهز  بِِه، قَاَل 
َ
ِريد  الَغْزَو َولَيَْس َميِعَ َما أ

 
َز »: إِيِنّ أ اِئِْت ف الناً فَإِنذه  قَْد ََكَن ََتَهذ
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تَاه ، َفَقاَل  «َفَمرَِض 
َ
وَل اهلِل : فَأ ْقِرئ َك الَساَلَم،  صىل اهلل عليه وسلمإَِن رَس  ي 

ول ْي ََتََهْزَت بِِه : وَيق  ْعِّطِِن اََّلِ
َ
نْت  ََتََهْزت  بِِه، : اَل قَ . أ ْعِّطيِه اََّلِي ك 

َ
، أ يَا ف اَلنَة 

 رواه مسلم. َواَل حَتِْبِِس َعنْه  َشيْئاً، فََواهلِل اَل حَتِْبِِس ِمنْه  َشيْئاً َفي بَارََك لَِك ِفيِه 

২৪/১৩১৬। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, আসোম 
নর্ালত্রি এক যুবক এলস রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আরম 
রজহাদ কিলত চারে; রকন্তু তাি জনয আমাি নকান সাজ-সিঞ্জাম 
ননই।’ রতরন বেলেন, “তুরম অমুলকি রনকি যাও। কাির্, নস 
(যুলদ্ধি জনয) সাজ-সিঞ্জাম প্রস্তুত কলিরিে; রকন্তু (িার্যক্রলম) নস 
অসুস্থ হলয় পলড়লি।” সুতিাং নস তাি কালি এলস বেে, ‘িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নতামালক সাোম নপশ কলিলিন 
এবং বলেলিন নয, তুরম আমালক ঐসব সাজ-সিঞ্জাম রদলয় দাও, যা 
তুরম যুলদ্ধি জনয প্রস্তুত কলিরিলে।’ নস (স্বীয় স্ত্রীলক) বেে, ‘নহ 
অমুক! ওলক ঐ সমস্ত সিঞ্জাম রদলয় দাও, নযগুরে আরম যুলদ্ধি 
উলদ্দলশয প্রস্তুত কলিরিোম। আি ওি মধ্য হলত নকান রকিু নিলখ 
রনও না (বিং সমস্ত রদলয় দাও)। আল্লাহি শপথ! তুরম তাি মধ্য 
হলত নকান রজরনস আিলক িাখলে, নতামাি জনয তালত বিকত 
নদওয়া হলব না।’  (মুসরেম)317   
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يب َسِعيٍد اخل درِْي  25/1317
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : ريض اهلل عنهوََعن أ َن رَس 

َ
أ

َما، » :ِِن حَلْيَاَن، َفَقاَل عليه وسلم َبَعَث إََِل بَ  ه  َحد 
َ
لَْيِ أ ّ رَج 

ِ
َِلَنَْبِعْث ِمْن لُك 

َما ْجر  بَيَْنه 
َ
 .رواه مسلم  .«َواأل

ٌل »: ويف روايٍة ََل   لَْيِ رَج  ّ رَج 
ِ
َج ِمْن لُك  ْم »: ث َم قَاَل لِلَقاِعدِ  «َِلَْخر  يُك 

َ
أ

رْيٍ َكَ 
ْهلِِه َوَماَِلِ ِِبَ

َ
ْجِر اْلَارِِج َخلََف اْلَارَِج ِِف أ

َ
 .«َن ََل  مِْثل  نِْصِف أ

২৫/১৩১৭। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
(একবাি) নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বনূ োহইয়ান 
নর্াত্রারিমুলখ (যখন তািা অমুসরেম রিে) একরি বারহনী নপ্রির্ 
কিলেন এবং বেলেন, “নযন প্ররত দু’জলনি মলধ্য একজন নোক 
(ঐ বারহনীলত) নযার্দান কলি, আি সওয়াব দু’জলনি মলধ্য সমান 
হলব। (যরদ রপিলন থাকা বযরি মুজারহলদি পরিবালিি যথাযথ 
িালব প্ররতরনরধ্ত্ব কিলত পালি।)” (মুসরেম) 318  

এি অনয বর্ণনায় আলি, “নযন প্ররত দু’জলনি মলধ্য একজন 
পুরুর্ রজহালদ নবি হয়।” অতঃপি ঘলি বলস থাকা বযরিি জনয 
বেলেন, “নতামালদি মলধ্য নয নকউ রজহালদি উলদ্দলশয 
র্মনকািীি পরিবাি-পরিজনলদি মলধ্য উত্তমরূলপ তাি প্ররতরনরধ্ত্ব 

                                                           
318 মুসরেম ১৮৯৬, আবূ দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১০৭২৬, ১০৯০৮, ১১০৬৯, 

১১১৩৩, ১১৪৫৭ 
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কিলব, নস তাি (মুজারহলদি) অলধ্ণক পুর্য পালব।” 

** (পূলবণাি হারদলসি সমান ননকীি কথা উরল্লরখত হলয়লি 
আি এলত অলধ্ণলকি কথা দৃশযত: দুই হারদলসি মলধ্য রবলিাধ্ 
পরিদৃষ্ট হলেও; আসলে রকন্তু নকান রবলিাধ্ ননই। কাির্, অলধ্ণক 
মালন হলে দু’জলনি মলধ্য একরি ননকীি সমান িার্ হলব। রবধ্ায় 
দু’জলনি জনযই আধ্া-আরধ্ হলব। ফলে দু’জলনিই সমান অংশ 
দাঁড়ালব।) 

َقَنٌع : وََعن الََبَاِء، قَاَل  26/1319 ٌل م  ََت انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم رَج 
َ
أ

؟ قَاَل : حلَِديِد، َفَقاَل بِا ْسِلم 
 
ْو أ

َ
قَاتِل  أ

 
وَل اهلِل، أ ْسلِْم، ث مذ قَاتِْل » :يَا رَس 

َ
ْسلََم، .  «أ

َ
فَأ

ِتَل  ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم . ث َم قَاتََل َفق  ِجَر » :َفَقاَل رَس 
 
َعِمَل قَلِيالً وَأ

 وهذا لفظ ابلخاري. متفٌق َعلَيْهِ  .«َكثرِياً 

২৬/১৩১৮। বািা’ ইবলন আলযব কতৃণক বরর্ণত, রতরন বলেন, 
এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি নোহাি 
রশিস্ত্রার্ পিা মুখ োকা অবস্থায় এলস রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! আলর্ রজহাদ কিব, না ইসোম গ্রহর্ কিব?’ রতরন 
বেলেন, “আলর্ ইসোম গ্রহর্ কি, তািপি রজহাদ কি।” সুতিাং 
নস ইসোম গ্রহর্ কলি রজহালদ প্রবৃত্ত হে এবং শহীদ হলয় নর্ে। 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “নোকরি 
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কাজ নতা অল্প কিে; রকন্তু পারিেরমক প্রচুি নপে।” (বুখািী, 
মুসরেম, শব্দগুরে মুসরেলমি)319  

نٍَس ريض اهلل عنه 27/1319
َ
َن انَليِِبَ : وََعن أ

َ
: صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  أ

ٍء » ْرِض ِمْن ََشْ
َ
ْن يَرِْجَع إََِل اّدُلْنيَا َوََل  َما لََعَ األ

َ
ُِب أ ل  اجلَنذَة حي  َحٌد يَْدخ 

َ
َما أ

ْن يَرِْجَع إََِل اّدُلْنَيا، َفي ْقَتَل َعْْشَ َمرذاٍت ؛ لَِما يََرى ِمَن 
َ
، َيَتَمَّنذ أ ِهيد  إاِلذ الّشذ

َهاَدةِ : ويف رواية.   «الَكَراَمةِ   متفٌق َعلَيْهِ  «لَِما يََرى ِمْن فَْضِل الّشذ

২৭/১৩১৯। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নকান বযরি এমন ননই 
নয, জান্নালত যাওয়াি পি এই নোলি জর্লত রফলি আসা পিে 
কিলব নয, ধ্িা পৃলষ্ঠ যা রকিু আলি সবািই নস মারেক হলয় 
যালব। রকন্তু শহীদ (তা কিলব। নকননা,) নস প্রাপ্ত মযণাদা ও সম্মান 
প্রতযে কলি ইহজর্লত রফলি এলস দশবাি শহীদ হলত কামনা 
কিলব।” 

অনয বর্ণনানুযায়ী “নস প্রাপ্ত শাহাদালতি ফযীেত নদলখ এ 

                                                           
319 সহীহুে বুখািী ২৮০৮, মুসরেম ১৯০০, আহমাদ ১৮০৯৩, ১৮৯১৯ 
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বাসনা কিলব।” (বুখািী-মুসরেম) 320  

َماوََعن َعبِد اهلل ب 29/1321 وَل : ِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه  َن رَس 
َ
أ

ْينَ » :اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  ٍء إاِلذ اّدلذ ذ ََشْ ِهيِد لُك  رواه .  «َيْغِفر  اهلل  لِلّْشذ
 مسلم

يْن»: ويف روايٍة َل ذ ََشٍء إاِلذ اّدلذ ر  لُك   . «الَقْتل  ِِف َسبِيِل اهللِ ي َكِفّ

২৮/১৩২০। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “ঋর্ (মানুলর্ি হক) িাড়া শহীলদি সকে নর্ানাহ 
আল্লাহ মাফ কলি নদলবন।” (মুসরেম) 321  

এি অনয এক বর্ণনায় আলি, “আল্লাহি পলথ শাহাদত বির্ 
ঋর্ (মানুলর্ি হক) বযতীত সমস্ত পাপলক নমাচন কলি নদয়।” 

يب َقتَاَدةَ ريض اهلل عنه 29/1321
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعن أ َن رَس 

َ
أ

فَْضل  
َ
َن اجِلَهاَد ِِف َسبيِل اهلِل، َواإليَماَن بِاهلِل، أ

َ
وسلم قَاَم ِفيِهم فََذَكَر أ

                                                           
320 সহীহুে বুখািী ২৮১৭, ২৭৯৫, মুসরেম ১৮৭৭, রতিরমযী ১৬৬১, নাসায়ী 

৩১৬০, আহমাদ ১১৫৯২, ১১৮৬৪, ১১৯৩৩, ১২১৪৭, ১২৩৬০, ১২৭৫০, 
৩১৯৯, ১৩২১৬, ১৩৫১৪, দালিমী ২৪০৯ 

321 মুসরেম ১৮৭৬, আহমাদ ৭০১১ 
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ٌل، َفَقاَل  ْعَماِل، َفَقاَم رَج 
َ
 : األ

َ
رأ

َ
وَل اهلِل، أ يَْت إِْن ق ِتلْت  ِِف َسِبيِل اهلِل، يَا رَس 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ت َكَفر  َعِِنّ َخَّطايَاَي ؟ َفَقاَل َل   رَس 
َ
َنَعْم، إِْن » :أ

ْدبِرٍ  ْقبٌِل َغرْي  م  ْتَِّسٌب، م  نَْت َصابٌِر ُم 
َ
ول   ،«ق تِلَْت ِِف َسبِيِل اهلل وَأ ث َم قَاَل رَس 
َرأيَْت إِْن ق ِتلْت  ِِف َسِبيِل : قَاَل  «َكْيَف ق لَْت ؟» :لم اهلِل صىل اهلل عليه وس

َ
أ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ت َكَفر  َعِِنّ َخَّطايَاَي ؟ َفَقاَل رَس 
َ
َنَعْم، » :اهلِل، أ

ْيَن فَإنذ ِجَْبيَل  ْدبٍِر، إاِلذ اّدلذ ْقبٌِل َغري  م  ْتَِّسٌب، م  نَْت َصابٌر ُم 
َ
الَم  َعلَيِه الّسذ  -وَأ
 رواه مسلم .«قَاَل ِِل َذلَِك  -

২৯/১৩২১। আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জনমন্ডেীি মালঝ 
দাঁরড়লয় িার্র্ দানকালে বেলেন, “আল্লাহি পলথ রজহাদ কিা ও 
আল্লাহি পলথ ঈমান িাখা সলবণাত্তম কমণ।” জননক বযরি উলঠ 
বেে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আপরন বেুন, যরদ আরম আল্লাহি িালহ 
েড়াই কলি শাহাদত বির্ করি, তাহলে রক আল্লাহ আমাি সমুদয় 
পাপ-িারশলক রমরিলয় নদলবন?’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, “হযা,ঁ যরদ তুরম আল্লাহি পলথ ননকীি 
কামনায় বধ্যণ-সলহযি সালথ অগ্রসি হলয় এবং পশ্চাদপসির্ না 
কলি শহীদ হলয় যাও, (তাহলে আল্লাহ নতামাি সমস্ত পাপিারশ 
মাফ কলি নদলবন।)” তািপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, “তুরম রক নযন বেলে?” নস বেে, ‘আপরন 
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বেুন, যরদ আরম আল্লাহি পলথ শহীদ হলয় যাই, তাহলে আমাি 
গুনাহ-খাতাসমূহ তাি ফলে রমলি যালব রক?’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “হযাঁ, বধ্যণ-সলহযি সালথ, অগ্রসি 
হলয় এবং পশ্চাদপসির্ না কলি (যরদ তুরম শহীদ হলয় যাও 
তাহলে)। রকন্তু ঋর্ িাড়া। নযলহতু রজবিীে عليه السالم এখনই 

আমালক এ কথা বেলেন।” (মুসরেম)322  

** (অথণাৎ ঋর্ পরিলশাধ্ না কিাি নর্ানাহ মাফ হলব না। 
কাির্, এরি বাোি হক। আি বাোি হক বাোি কালিই েমা 
নচলয় রনলত হলব।) 

ٌل : وََعن َجابٍِر ريض اهلل عنه، قَاَل  31/1322 وَل اهلِل : قَاَل رَج  ْيَن أنَا يَا رَس 
َ
أ

َن ِِف يَِدهِ، ث   «ِِف اجلَنذةِ » :إِْن ق ِتلْت  ؟ قَاَل  . َم قَاتََل َحََّت ق ِتَل فَألََْق َتَمَراٍت ك 
 رواه مسلم

৩০/১৩২২। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একরি নোক বেে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! যরদ আরম শহীদ 
হলয় যাই, তাহলে আমাি স্থান নকাথায় হলব?’ রতরন বেলেন, 
“জান্নালত।” নস (এ কথা শুলন) তাি হালতি নখজুিগুরে িুঁলড় 

                                                           
322 মুসরেম ১৮৮৫, রতিরমযী ১৭১২, নাসায়ী ৩১৫৬-৩১৫৮, আহমাদ ২২০৩৬, 

২২০৯৭, ২২১২০, দালিমী ২৪১২ 



 

290 

নফলে রদলয় যুলদ্ধ রেপ্ত হে এবং অবলশলর্ শহীদ হলয় নর্ে। 
(মুসরেম)323  

نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل  31/1323
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ ِاْنَّطلََق  رَس 

وَن، َفَقاَل  ك  ِْشِ ِكنَي إََِل بَْدٍر، وََجاَء الم  ِْشِ وا الم  ْصَحاب ه  َحََّت َسبَق 
َ
عليه وسلم َوأ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسل ٍء َحَّتذ » :م رَس  ْم إََِل ََشْ َحٌد ِمْنك 
َ
الَ َيْقِدَمنذ أ

ونَه   وَن أنَا د  ك 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم .  «أ وَن، َفَقاَل رَس  ك  ِْشِ  :فََدنَا الم 
ْرض  »

َ
َماوَات  َواأل َها الّسذ وا إََِل َجنذٍة َعْرض  َمْْي  بن احل َماِم : قَاَل  «ق وم  ول  ع  َيق 

نَْصارُِي 
َ
رْض  ؟ : ريض اهلل عنه األ

َ
َها الَسماَوات  َواأل وَل اهلِل، َجنٌَة َعرّْض  يَا رَس 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : قَاَل  «َنَعمْ » :قَاَل  َما حَيِْمل َك » :بٍَخ بٍَخ ؟ َفَقاَل رَس 
نْ : قَاَل  «لََعَ قَولَِك بٍَخ بٍَخ ؟

َ
وَل اهلِل إاَِل رََجاَء أ ْهِلَها،  اَل َواهلِل يَا رَس 

َ
ك وَن ِمْن أ

َ
أ

ْهلَِها» :قَاَل 
َ
َن، ث َم قَاَل  .«فَإِنذَك ِمْن أ ْخَرَج َتَمَراٍت ِمْن قََرنِِه، فََجَعَل يَأك ل  ِمنْه 

َ
: فَأ

َل َتَمَراِِت َهِذهِ إِّنَها حَلَياٌة َطِويلٌَة، فََرََم بَِما ََكَن َمَعه  ِمَن  نَا َحِييت  َحََّت آك 
َ
لَِِئْ أ
ْم َحََّت ق ِتَل اّتَلمْ   رواه مسلم. ِر، ث َم قَاتَلَه 

৩১/১৩২৩। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় সহচিবৃলেি 
সালথ (বদিারিমুলখ) িওনা রদলেন। পরিলশলর্ মুশরিকলদি পূলবণই 
তাঁিা বদি স্থালন নপঁলি নর্লেন। তািপি মু-শরিকর্র্ নসখালন 
                                                           
323 সহীহুে বুখািী ৪০৪৬, মুসরেম ১৮৯৯, নাসায়ী ৩১৫৪, আহমাদ ১৩৯০২, 

মুওয়াত্তা মারেক ১০১৪ 
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এলস নপঁিে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
“নতামিা অবশযই নকউ নকান রবর্লয় আলর্ নবলড় রকিু কিলব না; 
যতের্ আরম রনলদণশ না নদব অথবা আরম স্বয়ং তা কিব।” 
সুতিাং যখন মুশরিকিা রনকিবতণী হে, তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “নতামিা নসই জান্নালতি রদলক 
ওলঠা, যাি প্রস্থ হে আকাশমণ্ডেী ও পৃরথবী সমান।” বর্ণনাকািী 
বলেন, উমাইি ইবলন হুমাম আনসািী িারদয়াল্লাহু আনহু রনলবদন 
কিলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! জান্নালতি প্রস্থ আকাশমণ্ডেী ও 
পৃরথবী সমান?’ রতরন বেলেন, “হযাঁ।” উমাইি বেলেন, ‘বাঃ বাঃ!’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “বাঃ বাঃ’ শব্দ 
উচ্চাির্ কিাি জনয নতামালক নকান রজরনস উিুদ্ধ কিে?” 
উমাইি বেলেন, ‘আল্লাহি শপথ! নহ আল্লাহি িসূে! তাি 
(জান্নালতি) অরধ্বাসী হওয়াি কামনা িাড়া আি রকিুই নয়।’ রতরন 
বেলেন, “তুরম তাি অরধ্বাসীলদি অন্তিুণি।” অতঃপি রতরন 
করতপয় নখজুি স্বীয় তূর্ নথলক নবি কলি নখলত শুরু কিলেন। 
তািপি বেলেন, ‘যরদ আরম এগুরে নখলত থারক, তলব দীঘণের্ 
জীরবত থাকলত হলব (এত নদিী সহয হলব না)।’ রবধ্ায় রতরন তাঁি 
কালি যত নখজুি রিে, সব নফলে রদলয় যুলদ্ধ রেপ্ত হলয় পড়লেন। 
অবলশলর্ শহীদ হলয় নর্লেন। (মুসরেম)324   
                                                           
324 মুসরেম ১৯০১, আবূ দাউদ ২৬১৮, আহমাদ ১১৯৯০ 
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أن اْبَعْث  صىل اهلل عليه وسلمَجاَء نَاٌس إََِل انَليِِبّ : وََعنه، قَاَل  13/1324
نَْصاِر 

َ
اًل ِمَن األ ْرآَن َوالُسَنَة، َفبََعَث إيَلِْهْم َسبِْعنَي رَج  ونَا الق  َعِلّم  َمَعنَا رَِجااًل ي 

مْ  َقال  لَه  ، ِفيِهم َخايِل َحَرامٌ : ي  ّراء  وَن بِاللَيِْل الق  ْرآَن، َوَيتََدارَس  وَن الق  ، َيْقَرؤ 
يئ وَن بِالَماِء، َفيََضع ونَه  ِِف الَمْسِجِد، َوحَيْتَِّطب وَن  وَن، َوََكن وا بِانَلَهاِر َُيِ َيتََعلَم 

م   َقَراِء، َفبََعثَه  ْهِل الُصَفِة، َولِلف 
َ
، َويَْشرَت وَن بِِه الَّطَعاَم أل ونَه  وا  َفيَِبيع  ، َفَعَرّض  انلَيِِبُ

وا الَمََكَن، َفَقال وا ْن َيبْل غ 
َ
ْم َقبَْل أ ْم َفَقتَل وه  نَا قَْد لَِقينَاَك :  لَه 

َ
امهلَل بَِلّْغ َعَنا نَِبيَنَا أ

ٌل َحراماً َخاَل أنٍَس ِمْن َخلِْفِه، َفَّطَعنَه   فََرِّضينَا َعنَْك َورَِّضيَت َعَنا، َوأََت رَج 
ْمٍح َحََّت  ْنَفَذه ، َفَقاَل َحَرامٌ بِر 

َ
ول  اهلِل صىل اهلل :  أ ف ْزت  َورَِبّ الَكْعبَِة، َفَقاَل رَس 
ْم قَال وا» :عليه وسلم  ْم قَْد ق تِل وا َوإِنذه  نذا قَْد :  إِنذ إِْخَوانَك 

َ
امهلَل بَلِّْغ َعنذا نَبِيذَنا أ

 َعلَيِْه، وهذا لفظ مسلم متفٌق  .«لَِقيَناَك فََرِضيَنا َعْنَك َوَرِضيَت َعنذا

৩২/১৩২৪। উি িাবী হলত বরর্ণত, কলয়করি নোক নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি এলস বেে, ‘আমালদি 
সলে রকিু রশরেত মানুর্ পারঠলয় রদন, যািা আমালদিলক কুিআন ও 
সুন্নাহি রশো নদলবন।’ সুতিাং রতরন সত্তি জন আনসািীলক পারঠলয় 
রদলেন--যাঁলদিলক ‘কুিিা’ (কুিআলনি হালফয) বো হত। ‘হািাম’ 
নামক আমাি মামাও তাঁলদি অনযতম। তাঁিা িালত কুিআন 
পড়লতন, আলপালর্ কুিআন অধ্যয়ন কিলতন এবং রশো অজণন 
কিলতন। আি রদলন তাঁিা পারন এলন মসরজলদ িাখলতন। কাঠ 
সংগ্রহ কলি তা রবরক্র কিলতন এবং তা রদলয় আহলে সুফ্ফা 
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(মসরজলদ নববীলত অবস্থানিত তৎকােীন ইসোমী িাত্রবৃে) ও 
র্িীবলদি জনয খাদযদ্রবয ক্রয় কিলতন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাঁলদিলক নপ্রির্ কিলেন। পরথমলধ্য তািা তাঁলদিলক 
আিলক তাঁলদি র্ন্তবয-স্থলে নপঁিলনাি পূলবণই হতযা কলি রদে। 
শাহাদত প্রাক্কালে তাঁিা এই নদা‘আ কিলেন, “নহ আল্লাহ! তুরম 
আমালদি নবীলক এই সংবাদ নপঁলি দাও নয, আমিা নতামাি 
সাোৎ োি কলিরি, অতঃপি নতামাি প্ররত আমিা সন্তুষ্ট হলয়রি 
এবং তুরমও আমালদি প্ররত সন্তুষ্ট হলয়ি।” আনাস িারদয়াল্লাহু 
আনহু এি মামা ‘হািাম’-এি পশ্চাৎ রদক নথলক একরি নোক এলস 
বল্ললমি নখাঁচা নমলি (শিীি ফুঁলড়) পাি কলি রদে। হািাম বলে 
উঠলেন, ‘কা‘বাি প্রিুি কসম! আরম সফে হোম!’ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (উপরস্থত সাহাবীলদি সনম্বাধ্ন কলি) 
বেলেন, “রনঃসলেলহ নতামালদি িাইলদিলক শহীদ কলি নদওয়া 
হলয়লি এবং তািা এ বলে নদা‘আ কলিলি, ‘নহ আল্লাহ! তুরম 
আমালদি নবীলক এই সংবাদ নপঁলি দাও নয, আমিা নতামাি 
সাোৎ োি কলিরি, অতঃপি নতামাি প্ররত আমিা সন্তুষ্ট হলয়রি 
এবং তুরমও আমালদি প্ররত সন্তুষ্ট হলয়ি।” (বুখািী ও মুসরেম)325   

                                                           
325 সহীহুে বুখািী ১০০১-১০০৩, ১৩০০, ২৮১৪, ২৮০১, ৩০৬৪, ৩১৭০, 

৪০৮৮, ৪০৮৯, ৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯২, ৪০৯৩, ৪০৯৪, ৪০৯৫, ৪০৯৬, 
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، قَاَل  33/1325 نَس  بن  انلََْضِ : وََعنه 
َ
َعن قِتَاِل  ريض اهلل عنهََغَب َعِِمّ أ

ِكنَي، لَِِئِ اهلل   :بَْدٍر، َفَقاَل  ِْشِ َوِل قِتَاٍل قَاتَلَْت الم 
َ
وَل اهلِل، ِغبْت  َعْن أ يَا رَس 

ْصنَع  
َ
َيَن اهلل  َما أ ِكنَي لََْيَ ِْشِ ْشَهَديِن قِتَاَل الم 

َ
ٍد انَْكَشَف . أ ح 

 
فَلََما ََكَن يَوم  أ

وَن َفَقاَل  ْسِلم  ْعتَِذر  إِيَلَْك ِمَما َص :  الم 
َ
ْصَحابَه  : يَعِِن  -نََع َهؤ الء  امهلَل إيِنّ أ

َ
 -أ

 إيَلَْك ِمَما َصنََع هؤ الِء 
 
بَْرأ

َ
ِكنَي : يَعِِن  -َوأ ِْشِ ث َم َتَقَدَم فَاْستَْقبَلَه  َسْعد  بن    -الم 

َعاٍذ ريض اهلل عنه  َفَقاَل  َعاٍذ ريض اهلل عنه، اجلََنَة َورَِبّ : م  يَا َسَعَد بَن  م 
 
َ
، إيِنّ أ ٍد انَلَْضِ ح 

 
وَل اهلِل : َفَقاَل َسْعدٌ ! ِجد  ِرحيََها ِمْن د وِن أ َفَما اْستََّطْعت  يَا رَس 

نٌَس ! َما َصنََع 
َ
مح : قَاَل أ ْو َطْعنًَة بر 

َ
فَوَجْدنَا بِِه بِضعاً َوَثَماِننَي ََضَبًة بِالَسيِْف، أ

ْو َرْميًة بَِسْهٍم، َووََجْدنَاه  قَْد ق ِتَل َوَمَثَل بِِه ال
َ
ْخت ه  أ

 
َحٌد إاَِل أ

َ
وَن، َفَما َعَرفَه  أ ك  ِْشِ م 

نٌَس . بِبَنَانِِه 
َ
َنا نََرى : قَاَل أ ُن  -ك  ْو َنظ 

َ
ْشبَاِههِ  -أ

َ
َن َهِذهِ اآلية نََزلْت ِفيِه َويف أ

َ
: أ

ن   ﴿ ؤ  ل  ٱ ّمِ ِي  ُم لر  ِمن ا وا   رِج  قُ د  ا ص  ُدوا  ع    م  ل ي   ّلَل  ٱ ه  ِٖ ع  مف ِمن   ه ن ُه ض    َم هُ ن    ق   ﴾ۥب 
 متفٌق َعلَيِْه، َوقَْد سبق ِف باب املجاهدة. إََِل آخرها [  23: االحزاب]

৩৩/১৩২৫।  উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন নয, আমাি চাচা আনাস ইবলন নযাজি বদলিি যুলদ্ধ 
অনুপরস্থত রিলেন। (যাি জনয রতরন খুবই দুঃরখত হলয়রিলেন।) 
অতঃপি রতরন একবাি বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! প্রথম নয 

                                                                                                            

৬৩৯৪, মুসরেম ৬৭৭, নাসায়ী ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৭, আবূ দাউদ ১৪৪৪, 
ইবনু মাজাহ ১১৮৩, ১১৮৪, আহমাদ ১১৪৭, ১১৭৪২, ১২২৪৪, ১২২৯৪, 
১২৪৩৮, ১২৫০০, ১৩০৫০, ১৩৬৬০, দালিমী ১৫৯৬, ১৫৯৯ 
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যুদ্ধ আপরন মুশরিকলদি রবরুলদ্ধ কিলেন, তালত আরম অনুপরস্থত 
থাকোম। যরদ (এিপি) আল্লাহ আমালক মুশরিকলদি রবরুলদ্ধ 
যুলদ্ধ হারজি হওয়াি নসৌিার্য দান কলিন, তাহলে আরম রক কিব-
-আল্লাহ তা অবশযই নদখালবন (অথবা নদখলবন)। অতঃপি যখন 
উহুলদি রদন এলো, তখন মুসরেমিা (শুরুলত) ঘাঁরি নিলড় 
নদওয়াি কািলর্ পিারজত হলেন। রতরন বেলেন, ‘নহ আল্লাহ! এিা 
অথণাৎ সেীিা যা কিে, তাি জনয আরম নতামাি রনকি ওজি 
নপশ কিরি। আি ওিা অথণাৎ মুশরিকিা যা কিে, তা নথলক 
আরম নতামাি কালি সম্পকণহীনতা প্রকাশ কিরি।’ অতঃপি রতরন 
আলর্ বাড়লেন এবং সামলন সা‘আদ ইবলন মু‘আযলক নপলেন। 
রতরন বেলেন, ‘নহ সা‘আদ ইবলন মু‘আয! জান্নাত! কা‘বাি প্রিুি 
কসম! আরম উহুদ অলপো রনকিতি জায়র্া হলত তাি সুর্ি 
পারে।’ (এই বলে রতরন শত্রুলদি মালঝ ঝাঁরপলয় পড়লেন এবং 
যুদ্ধ কিলত কিলত শাহাদত বির্ কিলেন।) সায়াদ বলেন, ‘নহ 
আল্লাহি িসূে! নস যা কিে আরম তা পািোম না।’ আনাস 
িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমিা তাঁি নদলহ আশীি নচলয় নবরশ 
তিবারি, বশণা বা তীলিি আঘাত রচহ্ন নপোম। আি আমিা তালক 
এই অবস্থায় নপোম নয, তালক হতযা কিা হলয়লি এবং মুশরিকিা 
তাঁি নাক-কান নকলি রনলয়লি। ফলে নকউ তাঁলক রচনলত পালিরন। 
নকবে তাঁি নবান তাঁলক তাঁি আেুলেি পাব নদলখ রচলনরিে।’ 
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আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন নয, ‘আমিা ধ্াির্া কিতাম নয, 
(সূিা আহযালবি ২৩নং এই আয়াত তাঁি ও তাঁি মত নোকলদি 
বযাপালি অবতীর্ণ হলয়লি। “মুরমনলদি মলধ্য রকিু আল্লাহি সলে 
তালদি কৃত অেীকাি পূির্ কলিলি, ওলদি নকউ নকউ রনজ 
কতণবয পূর্ণরূলপ সমাধ্া কলিলি এবং নকউ নকউ প্রতীোয় 
িলয়লি। ওিা তালদি েেয পরিবতণন কলিরন।” (বুখািী ও 
মুসরেম, মুজাহাদা পরিলেদ ১৫/১১১ নং হারদস  দ্রঃ)326  

َرةَ  34/1326 ول  اهلِل صىل اهلل عليه : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعن َسم  قَاَل رَس 
ْدَخالَِِن َداراً ِِهَ رَ » :وسلم 

َ
جرةَ فَأ تَياِِن، فََصِعَدا ِِب الّشذ

َ
لَْيِ أ يْت  اللذْيلََة رَج 

َ
أ

َر َقُّط أْحَّسَن ِمْنَها، قَاالَ 
َ
، لَْم أ فَضل 

َ
ْحَّسن  وَأ

َ
ار  فََدار  الُّشَهَداءِ : أ ا َهِذهِ اّدلذ مذ

َ
 .«أ

َو بعض من حديث طويل ِفيِه أنواع من العل م سيأِت ِف رواه ابلخاري، وَه 
 .باب حتريم الكذب إْن شاء اهلل َتَعاََل 

৩৪/১৩২৬। সামুিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “িালত 
দু’জন নোক আমাি কালি এলস আমালক র্ালিি উপি চড়ালো 
এবং আমালক একরি সুেি ও উত্তম ঘলি প্রলবশ কিাে, ওি 

                                                           
326 সহীহুে বুখািী ২৭০৩, ২৮০৬, ৪০৪৮, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৪৭৮৩, 

৬৮৯৪, মুসরেম ১৯০৩, নাসায়ী ৪৭৫৫-৪৭৫৭, আদু ৪৫৯৫, ইবনু মাজাহ 
২৬৪৯, আহমাদ ১১৮৯৩, ১২২৯৩, ১২৬০৩, ১২৬৭২, ১৩২৪৬, ১৩৬১৪ 
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চাইলত সুেি (ঘি) আরম কখলনা নদরখরন। তািা (দু’জলন) বেে, 
‘--- এই ঘিরি হলে শহীদলদি ঘি।” (বুখািী, এরি একরি সুদীঘণ 
হারদলসি অংশরবলশর্; যালত আলি বহুমুখী ইেম। ইন শাআল্লাহ 
‘রমথযা বো হািাম’ পরিলেলদ রবস্তারিত আসলব।)327   

نٍَس ريض اهلل عنه 35/1327
َ
نَ :وََعن أ

َ
ُم  أ

 
َم الُرَبِيِّع بنَت الََبَاِء َوِِهَ أ

 
أ

تَِت انلَيِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، َفَقالَْت 
َ
اقََة، أ َ اَل : َحاِرثََة بِن رَس 

َ
وَل اهلِل، أ يَا رَس 

ث ِِن َعْن َحاِرثََة  َِدّ ، َوإِْن َكَ  -َوََكَن ق ِتَل يَْوَم بَْدٍر  -حت  َن فَإِْن ََكَن ِِف اجلََنِة َصََبْت 
مذ َحارِثََة إِنذَها ِجَناٌن ِِف اجَلنذِة، » :َغْْيَ َذلَِك اْجتََهْدت  َعلَيِْه ِِف ابل ََكِء، َفَقاَل 

 
يَا أ

لَْعَ 
َ
َصاَب الِفْرَدْوَس األ

َ
 رواه ابلخاري .«َوإنذ اْبنَِك أ

৩৫/১৩২৭। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, উলম্ম 
রুবাইলয়’ রবনলত বািা’ রযরন হালিসাহ ইবলন সূিাকাি মা, রতরন 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস বেলেন, ‘ইয়া 
িাসূোল্লাহ! আমালক হালিসাহ সম্পলকণ রকিু বেলবন না? নস 
বদলিি রদলন খুন হলয়রিে। যরদ নস জান্নারত হয়, তাহলে বধ্যণ 
ধ্াির্ কিব, অনযথা তাি জনয মন িলি অতযরধ্ক কান্না কিব।’ 
রতরন বেলেন, “নহ হালিসাি মা! জান্নালতি মলধ্য রবরিন্ন প্রকালিি 

                                                           
327 সহীহুে বুখািী ৮৪৫, ১১৪৩, ১৩৮৬, ২০৮৫, ৩২৩৬, ৩৩৫৪, ৪৬৭৪, 

৬০৯৬, ৭০৪৭, মুসরেম ২২৭৫, রতিরমযী ২২৯৪, আহমাদ ১৯৫৯০, 
১৯৫৯৫, ১৯৬৫২ 
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জান্নাত আলি। আি নতামাি নিলে সলবণাচ্চ রফিদাউস (জান্নালত) 
নপঁলি নর্লি।” (বুখািী)328  

َما، قَاَل  36/1329 يِب إََِل : َعن َجابِِر بِن َعبِد اهلِل ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
ِِجَء بِأ

ثَِّل بِِه، فَو ِّضعَ  ، قَْد م  ّ ْكِشف  َعْن وَْجِهِه َفنََهايِن قَْوِِم،  انَليِِبِ
َ
َبنْيَ يََديِْه ؛ فََذَهبْت  أ

ْجنَِحتَِها»: َفَقاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم
َ
 .«َما زَالِت الَمالئَِكة  ت ِظلُه  بِأ

 متفٌق َعلَيْهِ 

৩৬/১৩২৮। জালবি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আমাি রপতালক (উহুদ যুলদ্ধি রদন) তাঁি 
অে-প্রতযে নিদন নহতু রবকৃত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি রনলয় আসা হে এবং তাঁি সামলন িাখা 
হে। আরম রপতাি নচহািা খুেলত নর্োম; রকন্তু আমালক আমাি 
আপনজনিা রনলর্ধ্ কিে। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, “ওলক নফলিশতাবর্ণ রনলজলদি ডানাসমূহ রদলয় সবণদা 
িায়া কিরিে।” (বুখািী ও মুসরেম) 329  

                                                           
328 সহীহুে বুখািী ২৮০৯, ৩৯৮৩, ৬৫৫০, ৬৫৬৭, রতিরমযী ৩১৭৪, আহমাদ 

১১৮৪৩, ১২৭৮৮, ১২৮৩৮, ১৩৩৩০, ১৩৩৭৬, ১৩৪৫৯, ১৩৫৯৯, ১৩৬০৩ 
329 সহীহুে বুখািী ১২৪৪, ১২৯৩, ২৮১৬, মুসরেম ২৪৭১, নাসায়ী ১৮৪২, 

১৮৪৫, আহমাদ ১৩৭৭৫, ১৩৮৮৩, ১৪৮৩৪ 
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نَيٍف  37/1329 وَل اهلِل صىل اهلل : ريض اهلل عنهوََعن َسهِل بِن ح  َن رَس 
َ
أ

َهاَدةَ بِِصْدٍّق بَلذَغه  اهلل  َمَنازَِل » :عليه وسلم قَاَل  َل اهلَل َتَعاََل الّشذ
َ
َمْن َسأ

 رواه مسلم .«َهَداءِ، َوإْن َماَت لََعَ فَِراِشهِ الُّش 

৩৭/১৩২৯। সাহাে ইবলন হুনাইফ িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 
বরর্ণত, িাসূোল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি সতয রনয়লত আল্লাহি কালি শাহাদত প্রাথণনা কিলব, আল্লাহ 
তালক শহীদলদি মযণাদায় নপঁরিলয় রদলবন; যরদও নস রনজ 
রবিানায় মৃতুযবির্ কলি।” (মুসরেম) 330  

نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل  39/1331
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : وََعن أ قَاَل رَس 

ْعِطَيَها َولَْو لَْم ت ِصْبه  » :وسلم 
 
َهاَدةَ َصادِقاً أ  رواه مسلم. «َمْن َطلََب الّشذ

 ৩৮/১৩৩০। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
সতয সতযই শাহাদত চায়, তালক তা নদওয়া হয়; যরদও (প্রতযেিালব) 
শাহাদত নসীব না হয়।”(মুসরেম) 331   

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  39/1331 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

                                                           
330 মুসরেম ১৯০৯, রতিরমযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবূ দাউদ ১৫২০, ইবনু 

মাজাহ ২৭৯৭, দালিমী ২৪০৭  
331 মুসরেম ১৯০৮ 



 

300 

ْم ِمْن َمِسّ » :عليه وسلم  ك  َحد 
َ
ِهيد  ِمْن َمِسّ الَقْتِل إاِلذ َكَما ََيِد  أ َما ََيِد  الّشذ

 حديث حسن صحيح : رواه الرتمذي، وقال .«الَقْرَصةِ 

৩৯/১৩৩১।  আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“শহীদ হতযাি আঘাত রঠক নসইরূপ অনুিব কলি, নযরূপ 
নতামালদি নকউ রচমরি কািাি বা রপপীরেকাি কামলড়ি আঘাত 
অনুিব কলি।” (রতিরমযী, হাসান সহীহ)332  

َما 41/1332 ْوََف ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
يب أ

َ
وَل اهلِل صىل : وََعن َعبِد اهلِل بِن أ َن رَس 

َ
أ

َو انْتََظَر َحََّت َمالَِت اهلل عليه وسلم ِِف َبْعِض أيَامِ  ِه الََِت ليَِقَ ِفيَها الَعد 
، ث َم قَاَم ِِف انَلاِس َفَقاَل  ل وا » :الَشْمس 

َ
، َواْسأ وِّ ، الَ َتَتَمنذوا لَِقاَء الَعد  ُيَها اّنلذاس 

َ
أ

نذ اجلَنذَة ََتْ 
َ
وا أ ْم فَاْصَِبوا؛ َواْعلَم   «َت ِظالَِل الُّسي وِف اهلَل الَعافَِيَة، فَإَِذا لَِقيت موه 

ْم » :ث َم قَاَل  ْحَزاِب، اْهِزْمه 
َ
َحاِب، َوَهازَِم األ ْرَِي الّسذ زَْنَِل الِكَتاِب، َوُم  امهلَل م 

نَا َعلَْيِهمْ  ْ  متفٌق َعلَيِْه  .«َوانْص 

৪০/১৩৩২। আবু্দল্লাহ ইবলন আবী আওফা িারদয়াল্লাহু আনহু 
বলেন নয, শত্রুি সালথ নমাকালবোি নকান এক রদলন, িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অলপো কিলেন (অথণাৎ যুদ্ধ 

                                                           
332 রতিরমযী ১৬৬৮, নাসায়ী ৩১৬১, ইবনু মাজাহ ২৮০২, আহমাদ ৭৮৯৩, 

দালিমী ২৪০৮ 
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কিলত রবেম্ব কিলেন)। অবলশলর্ যখন সূযণ েলে নর্ে, তখন 
রতরন নোকলদি মলধ্য দাঁরড়লয় বেলেন, “নহ নোক সকে! নতামিা 
শত্রুি সলে সাোৎ (যুদ্ধ) কামনা কলিা না এবং আল্লাহি কালি 
রনিাপত্তা চাও। রকন্তু যখন শত্রুি সালথ সামনা-সামরন হলয় যালব, 
তখন নতামিা দৃঢ়িাি সালথ যুদ্ধ কি। আি নজলন নাও নয, জান্নাত 
তিবারিি িায়াি নীলচ িলয়লি।” অতঃপি রতরন নদা‘আ কিলেন, 
“নহ রকতাব অবতীর্ণ-কািী, নমঘ সঞ্চােনকািী এবং শত্রুসকেলক 
পিারজত-কািী! তুরম তালদিলক পিারজত কি এবং তালদি 
মুকারবোয় আমালদিলক সাহাযয কি।” (বুখািী, মুসরেম)333   

ول اللهِ : وََعن َسهِل بِن َسعٍد ريض اهلل عنه، قَاَل  41/1333 صىل قَاَل رَس 
انِ »: اهلل عليه وسلم ْو قَلذَما ت َردذ

َ
اِن، أ اّدُلََعء  ِعْنَد اّنلَِّداءِ َوَعنَد : ثِنَْتاِن الَ ت َردذ

م بَعضَ  ه  ب و داود بإسناد صحيح .«اً اْلَأِس ِحْيَ ي لِْحم  َبْعض 
َ
  رواه أ

৪১/১৩৩৩। সাহাে ইবলন সায়াদ িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “দুই সমলয়ি নদা‘আ িদ হয় না, রকংবা কম িদ হয়। 
(এক) আযালনি সমলয়ি নদা‘আ। (দুই) যুলদ্ধি সময়, যখন তা 

                                                           
333 সহীহুে বুখািী ২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ৩০২৪, ৩০২৬, ৪১১৫, ৬৩৯২, 

৭২৩৭, ৭৪৮৯, মুসরেম ১৭৪১, ১৭৪২, রতিরমযী ১৬৭৮, আবূ দাউদ ২৬৩১, 
ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭ 
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তুমুে আকাি ধ্াির্ কলি।” (আবূ দাউদ, সহীহ সানাদ)334   

نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل  42/1334
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : وََعن أ ََكَن رَس 

، »  :وسلم إَِذا َغَزا، قَاَل  ول  ص 
َ
، َوبَِك أ ول  ح 

َ
ِدي َونَِصريِي، بَِك أ نَْت َعض 

َ
امهلَل أ

قَاتِل  
 
ب و داود والرتمذي، وقال .«َوبَِك أ

َ
 ديث حسن ح: رواه أ

৪২/১৩৩৪। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধ 
কিলতন, তখন এই নদা‘আ পড়লতন, “আল্লা-হুম্মা আন্তা আিুদী 
অনাস্বীিী, রবকা আহূেু, অরবকা আসূেু, অরবকা উক্বা-রতে।” 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরমই আমাি বাহুবে এবং তুরমই আমাি 
মদদর্াি। নতামাি মদলদই আরম (শত্রুে) নকৌশে গ্রহর্ করি, 
নতামািই সাহালযয দুশমলনি উপি আক্রমর্ করি এবং নতামািই 
সাহালযয যুদ্ধ চাোই। (আবূ দাউদ, রতরিরমযী হাসান)335   

وََس  ريض اهلل عنه 43/1335 يب م 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم :وََعن أ

َ
أ

امهلَل إنذا َْنَْعل َك ِِف حن  ورِِهْم، َوَنع وذ  بَِك مِْن »  :َذا َخاَف قَوماً، قَاَل ََكَن إِ 
ورِهمْ  ب و داود بإسناد صحيح .«َش  

َ
 رواه أ

                                                           
334 আবূ দাউদ ২৫৪০, দালিমী ১২০০ 
335 আবূ দাউদ ২৬৩২, রতিরমযী ৩৫৮৪ 
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৪৩/১৩৩৫। আবূ মুসা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন নকান (শত্রুদলেি) িয় 
কিলতন, তখন এই নদা‘আ বেলতন, “আল্লা-হুম্মা ইন্না 
নাজ্‘আেুকা ফী নুহূরিরহম, অনাঊযু রবকা রমন শুরূরিরহম।” 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আমিা নতামালক ওলদি ঘালড়ি উপি 
িাখরি এবং ওলদি অরনষ্ট নথলক নতামাি রনকি পানাহ চারে। 
(আবূ দাউদ সহীহ সানাদ)336  

َما 44/1336 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  َن : وََعِن ابِن ع 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه أ رَس 

وٌد ِِف نََواِصيَها اْلَرْي  إََِل يَوِم الِقيَاَمةِ » :وسلم قَاَل   متفٌق َعلَيْهِ  .«اْلَْيل  َمعق 

৪৪/১৩৩৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “রকয়ামলতি 
রদন পযণন্ত নঘাড়াি কপালে কেযার্ বাঁধ্া থাকলব।” (বুখািী) 337  

45/1337  ّ ْرَوةَ ابَلاِرِِقِ َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه : ريض اهلل عنهوََعن ع 
َ
أ

                                                           
336 আবূ দাউদ ১৫৩৭, আহমাদ ১৯২২০, নাসায়ী ৩৫৬৩, ৩৫৮২, ইবনু মাজাহ 

২৭৮৮, আহমাদ ৭৫০৯, ৮৬৪৯, ৮৭৫৪, মুওয়াত্তা মারেক ৯৭৫ 
337 সহীহুে বুখািী ৩৬৪৪, ২৮৪৯, মুসরেম ১৮৭১, নাসায়ী ৩৫৭৩, ইবনু 

মাজাহ ২৭৮৭, আহমাদ ৪৬০২, ৪৮০১, ৫০৮৩, ৫১৭৮, ৫৭৩৪, ৫৭৪৯, 
৫৮৮২, মুওয়াত্তা মারেক ১০১৬ 
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وٌد ِف نََواِصيَها اْلرَْي  إََِل يَوِم الِقَياَمةِ » :وسلم قَاَل  ، َوالَمْغَنم  : اْلَْيل  َمعق  ْجر 
َ
 .«األ

 متفٌق َعلَيْهِ 

৪৫/১৩৩৭। উিওয়াহ বালিকী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নঘাড়াি েোলি 
রকয়ামত অবরধ্ কেযার্ নবঁলধ্ নদওয়া হলয়লি; অথণাৎ ননকী ও 
র্রনমত।” (বুখািী ও মুসরেম)338  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  46/1339 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

َمِن اْحَتبََس فَرَساً ِِف َسبِيِل اهللِ، إِيَمانَاً بِاهللِ، َوتَْصِديَقاً بَِوْعِدهِ، » :سلم عليه و
، َوَبْوََل  ِِف ِمزيَانِِه يَْوَم الِقَياَمةِ  ، َوَريذه  َوَرْوثَه   رواه ابلخاري .«فَإِنذ ِشَبَعه 

৪৬/১৩৩৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
আল্লাহি প্ররত রবশ্বাস নিলখ ও তাঁি প্ররতশ্রুরতলক সতয নিলব 
আল্লাহি িাস্তায় নঘাড়া নবঁলধ্ িালখ (পােন কলি), নস নঘাড়াি 
(আহাি পূবণক) তৃপ্ত হওয়া, পান নযালর্ রসি হওয়া, তাি নপশাব 
ও পায়খানা রকয়ামলতি রদলন তাি (ননকীি) পাল্লায় (ওজন) 

                                                           
338 সহীহুে বুখািী ২৮৫২, ২৮৫০, ৩১১৯, ৩৬৪৩, মুসরেম ১৮৭৩, রতিরমযী 

১২৫৮, ১৬৯৪, নাসায়ী ৩৫৭৫, ৩৫৭৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৪, ইবনু মাজাহ 
২৩০৫, ২৪০২, ২৭৮৬, আহমাদ ১৮৮৬৫, ১৮৮৬৯, দালিমী ২৪২৬ 
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হলব।” (বুখািী)339  

يب َمسع ود ريض اهلل عنه، قَاَل  47/1339
َ
ّ : وََعن أ يِِبِ

ٌل إََِل انلَ صىل َجاَء رَج 
وَمٍة َفَقاَل  اهلل عليه وسلم ول  اهلِل صىل : بِنَاقٍَة َُمّْط  َهِذهِ ِِف َسِبيِل اهلِل، َفَقاَل رَس 

وَمةٌ لََك بَِها يَْوَم الِقَيامَ » :اهلل عليه وسلم  َُها ََمْط  رواه . «ِة َسْبع مَئِة نَاقٍَة ُك 
 مسلم

৪৭/১৩৩৯। আবু মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
একরি নোক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি 
োর্াম-যুি উিনী রনলয় হারজি হে এবং বেে, ‘এরি আল্লাহি 
পলথ (রজহালদি জনয দান কিা হে)।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “রকয়ামলতি রদলন নতামাি জনয 
এি রবরনমলয় সাতশ’রি উিনী হলব; যাি প্রলতযকরি োর্াম-যুি 
হলব।” (বুখািী)340   

قبََة بِن ََعِمٍر اجل َهِِنّ  49/1341 وَل اهلِل : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعن ع  َسِمعت  رَس 
ول  صىل اهلل عليه وسلم وَه   ةٍ وَ »: َو لََعَ الِمنََْبِ، َيق  ْم َما اْسَتَطْعت ْم ِمْن ق وذ ِعُدوا لَه 

َ
الَ إِنذ  ،{أ

َ
أ

ِْم   ةَ الرذ وذ الَ إِنذ الق 
َ
، أ ِْم  ةَ الرذ وذ الَ إِنذ الق 

َ
، أ ِْم  ةَ الرذ وذ  رواه مسلم .«الق 

                                                           
339 সহীহুে বুখািী ২৩৭১, ২৮৫৩, ২৮৬০, ৩৬৪৬, ৪৯৬৩, ৭৩৫৬, মুসরেম 

৯৮৭, রতিরমযী ১৬৩৬ 
340 মুসরেম ১৮৯২, নাসায়ী ৩১৮৭, আহমাদ ১৬৬৪৫, ২১৮৫২, দালিমী ২৪০২ 
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৪৮/১৩৪০। উক্ববাহ ইবলন আলমি জুহানী িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক রমম্বালিি উপি খুৎবা নদওয়াি সময় এ কথা 
বেলত শুলনরি নয, (মহান আল্লাহ বলেলিন,) ﴿ ْم َما ِعُدوا لَه 

َ
َوأ

 অথণাৎ নতামিা শত্রুলদি রবরুলদ্ধ যথাসাধ্য শরি  اْستََّطْعت ْم ِمْن ق َوٍة ﴾

সঞ্চয় কি। (সূিা আনফাে ৬০) এি বযাখযায় বেলেন, “নজলন 
িাখ, নেপর্ই হে শরি। নজলন িাখ, নেপর্ই হে শরি। নজলন 
িাখ, নেপর্ই হে শরি।” (মুসরেম) 341  

، قَاَل  49/1341 ول  : وََعنه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  : َسِمعت  رَس 
« ، م  اهلل  وَن، َويَْكِفيك  ْرض 

َ
ْم أ َو َست ْفَتح  َعلَْيك  ْن يَلْه 

َ
ْم أ ك  َحد 

َ
فاَلَ َيْعِجز أ

ِمهِ  ْسه 
َ
 رواه مسلم .«بِأ

৪৯/১৩৪১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি, “অরচলিই নতামালদি জনয অলনক িূখণ্ড জয়োি হলব 
এবং (শত্রুলদি রবরুলদ্ধ) আল্লাহই নতামালদি জনয যলথষ্ট হলবন। 
কালজই নতামালদি নকউ নযন, তাি তীি রনলয় (অবসি সমলয়) 

                                                           
341 মুসরেম ১৯১৭, রতিরমযী ৩০৮৩, আবূ দাউদ ২৫১৪, ইবনু মাজাহ ২৮১৩, 

আহমাদ ১৬৯৭৯, দালিমী ২৪০৪ 
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নখেলত (অিযাস কিলত) অেমতা প্রদশণন না কলি।” 
(মুসরেম)342   

نَه قَاَل : وََعنه 51/1342
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : أ لَِّم » :قَاَل رَس  َمْن ع 

، فَلَيْ  ، ث مذ تََرَكه  ِْمَ ْو َفَقْد َعََص الرذ
َ
 رواه مسلم .«َس ِمنذا، أ

৫০/১৩৪২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরিলক তীিোরজি রবদযা রশো নদওয়া হে, তািপি নস তা 
পরিতযার্ কিে, নস আমালদি দেিুি নয় অথবা নস অবাধ্যতা 
কিে।” (মুসরেম)343  

، قاَل  51/1343 ول اهلِل  : وعنه  ريض اَّلَل عنْه  صىل اهلل عليه سِمْعت  رس 
صانِعه  حيتِّسب  ِف : إنذ اهلَل ي دِخل  بِالّسهِم ثاَلثَة َنَفٍر اجلنذةَ »: يقول   وسلم

وا واْركب وا، وأْن ت ، َواْرم  ْنبِلَه  َحُب إَِلذ ِمْن أْن صْنعتِِه اْلري، والرذاِم بِِه، وم 
َ
وا أ رم 

لِّمه  رغَبًة عنه . تَْرَكب وا  َِم بْعد ما ع  : أْو قال «فَإنذَها نِعمٌة تَرَكَها. وَمْن تََرَك الرذ
 .رواه  أبو داوَد  «َكَفَرَها

৫১/১৩৪৩। আবূ হাম্মাদ ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আরমি আে-জুহানী 
                                                           
342 মুসরেম ১৯১৮, আহমাদ ১৬৯৮০ 
343 মুসরেম ১৯১৯, নাসায়ী ৩৫৭৮, আবূ দাউদ ২৫১৩, ইবনু মাজাহ ২৮১৪, 

আহমাদ ১৬৮৪৯, ১৬৮৭০, ১৬৮৮৪, দালিমী ২৪০৫ 
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িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক আরম বেলত শুলনরি, আল্লাহ রতন বযরিলক একরি 
তীলিি কািলর্ জান্নালত প্রলবশ কিালবন, তীি প্রস্তুত কািক, নয 
তা প্রস্তলত সাওয়াব কামনা কলি, তীিরি রনলেপকািী এবং 
তীিোলজি হালত নয তীি ধ্রিলয় নদয়। নতামিা তীিোজী কি ও 
নঘাড়ায় আলিাহর্ কিা রশলখা। নতামিা যরদ তীিোজী রশো গ্রহর্ 
কি তাহলে আমাি রনকি তা নঘাড়ায় আলিাহর্ রশখাি চাইলত 
অরধ্ক রপ্রয়। নয নোক রতিোজী রশখাি পি তাি প্ররত অনাগ্রহী 
হলয় তা নিলড় নদয় আল্লাহি একরি রন‘মাত নস পরিতযার্ কলি 
অথবা রতরন (এিালব) বলেন, নস অকৃতজ্ঞতা নদখায়। (আবূ দাউদ 
প্রিৃরত)344 

 

صىل اهلل َمَر انَليِِبُ : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعن َسلََمَة بِن األَكَوِع  52/1344
                                                           
344 হাদীসরি দুবণে। আরম (আেবানী) বেরিঃ এি সনলদ দুবণেতা িলয়লি। 

নযমনরি আরম “তাখিীজু রফকরহস সীিাহ্” গ্রলন্থ (পৃ ২২৫) আলোচনা 
কলিরি। এি সনলদি বর্ণনাকািী খালেদ ইবনু যালয়দ মাজহূে (অপরিরচত) 
বর্ণনাকািী। তলব রনলম্নি িার্ায় বরর্ণত হাদীসরি সহীহ্ঃ "  مــن علــم الــرِم ثــم
 নয বযরি তীি চাোলনা রশখে অতঃপি তা নিলড় রদে নস“ ." تركه فليس منـا

আমালদি অন্তিুি নয়।” এরিলক ইমাম মুসরেম প্রমুখ বর্ণনা কলিলিন। 
(রবস্তারিত নদখুন “য‘ঈফ আবী দাঊদ- আেউম্ম” (৪৩৩)। 



 

309 

ْم ََكَن » :لََعَ َنَفٍر يَّنْتَِضل وَن، َفَقاَل  عليه وسلم بَاك 
َ
وا بَِِن إِسمِعيَل، فَإِنذ أ اْرم 

 رواه ابلخاري .«َراِمياً 

৫২/১৩৪৪। সাোমাহ ইবলন আকওয়া’ িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তীি 
রনলেলপ িত একদে নোলকি রনকি রদলয় অরতক্রম কিাি সময় 
বেলেন, “নহ ইসমাইলেি সন্তালনিা। নতামিা তীি রনলেপ কি। 
কাির্, নতামালদি (আরদ) রপতা (ইসমাইে) তীিোজ রিলেন।” 
(বুখািী) 345  

وَل اهلِل : ، قَاَل ريض اهلل عنهة وََعن َعمٍرو بِن َعبَسَ  53/1345 َسِمعت  رَس 
ول   َو ََل  ِعْدل  »: صىل اهلل عليه وسلم، َيق  َمْن َرََم بَِّسهٍم ِِف َسبِيِل اهلل َفه 

َرةٍ  َرذ ب و داود والرتمذي، وقال. «ُم 
َ
 حديث حسن صحيح : رواه أ

৫৩/১৩৪৫। আমি ইবলন আবাসাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি, “নয বযরি আল্লাহি িাস্তায় একরি 
তীি রনলেপ কলি, তাি জনয একরি নর্াোম আজাদ কিাি সমান 
ননকী হয়।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান সহীহ)346  

                                                           
345 সহীহুে বুখািী ২৮৯৯, ৩৩৭০, ৩৫০৭, আহমাদ ১৬০৯৩ 
346 আবূ দাউদ ৩৯৬৫, রতিরমযী ১৬৩৮, নাসায়ী ৩১৪৩, আহমাদ ১৮৯৩৫ 
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َريِْم بِن فَاتٍِك  54/1346 يب حَيىَي خ 
َ
ول  : اَل ، قَ ريض اهلل عنهوََعن أ قَاَل رَس 

ِمَئِة » :اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  تَِب ََل  َسْبع  ْنَفَق َنَفَقًة ِِف َسبِيِل اهللِ ك 
َ
َمْن أ

 .حديث حسن: رواه الرتمذي، وقال .«ِضْعٍف 

৫৪/১৩৪৬। আবূ য়যাহয়যা খুিাইম ইবলন ফালতক িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি আল্লাহি িাস্তায় রকিু খিচ কলি, 
তাি জনয সাতশ’ গুর্ ননকী নেখা হয়।” (রতিরমযী, হাসান) 347  

يب َسِعيٍد  55/1347
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعن أ قَاَل رَس 

وم  يَْوماً ِِف َسبيلِ » :عليه وسلم  اهللِ إاِلذ بَاَعَد اهلل  بِذلَِك اَلَْوِم  َما مِْن َعْبٍد يَص 
 متفٌق َعلَيْهِ  .«وَجَهه  َعِن اّنلذارِ َسْبِعَي َخْريفاً 

৫৫/১৩৪৭। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নয বাো আল্লাহি িাস্তায় একরদন নিাযা িাখলব, আল্লাহ ঐ 
একরদন (নিাযাি) রবরনমলয় তাি নচহািালক জাহান্নাম হলত সত্তি 

                                                           
347 রতিরমযী ১৬২৫, নাসায়ী ৩১৮৬ 
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বিি (দূিত্ব সম) দূলি িাখলবন।” (বুখািী, মুসরেম)348  

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  56/1349 يِِبِ
َماَمة ريض اهلل عنه، َعِن انلَ

 
يب أ

َ
وََعن أ

بَيْنَه  َوَبْيَ اّنلذارِ َخْنَدقاً َكَما َبْيَ  َمْن َصاَم يَْوماً ِِف َسبِيِل اهللِ َجَعَل اهلل  »: قَاَل 
ْرِض 

َ
َماءِ َواأل  حديث حسن صحيح : رواه الرتمذي، وقال .«الّسذ

৫৬/১৩৪৮। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি আল্লাহি 
িাস্তায় একরদন নিাযা িাখলব, আল্লাহ তাি ও জাহান্নালমি মলধ্য 
আকাশ ও পৃরথবীি মলধ্যকাি দূিত্ব-সম একরি র্তণ খনন কলি 
নদলবন।” (রতিরমযী হাসান সহীহ)349   

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  57/1349 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

ِ » :عليه وسلم  ْث َنْفَّسه  ب َِدّ ، َولَْم حي  ْعَبٍة َمْن َماَت َولَْم َيْغز  الَغْزوِ، َماَت لََعَ ش 
 رواه مسلم .«ِمَن اّنلَِّفاّقِ 

৫৭/১৩৪৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 

                                                           
348 সহীহুে বুখািী ২৮৪০, মুসরেম ১১৫২, রতিরমযী ১৬২৩, নাসায়ী ২২৫১-

২২৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৭, আহমাদ ১০৮২৬, ১১০১৪, ১১১৬৬, ১১৩৮১, 
দালিমী ২৩৯৯ 

349 রতিরমযী ১৬২৪ 
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“নয বযরি মািা নর্ে অথচ নস রজহাদ কলিরন এবং অন্তলি রজহাদ 
সম্পলকণ নকান রচন্তা-িাবনাও কলিরন, নস মুসালফকীি একরি 
শাখায় মৃতুযবির্ কিে।” (মুসরেম)350  

ّ : وََعن َجابٍِر ريض اهلل عنه، قَاَل  59/1351 َنا َمَع انَليِِبِ صىل اهلل عليه ك 
ت ْم َمِّسرياً، َوالَ َقَطْعت ْم َواِدياً » :، ِِف َغَزاةٍ َفَقاَل وسلم إنذ بِالَمِدينَِة لَرَِجاالً َما رَِسْ
م  الَمَرضإاِلذ ََكن   ْم، َحبََّسه  ْذر  »: ويف رواية.  «وا َمَعك  م  الع  : ويف رواية.  «َحبََّسه 

ْم ِف األْجرِ  وك  ك  رواه ابلخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية  .«إاِلذ ََشَ
 .جابر واللفظ ََل  

৫৮/১৩৫০। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা আমিা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
সালথ এক যুলদ্ধ রিোম। রতরন বেলেন, “মরদনালত রকিু নোক 
এমন আলি নয, নতামিা যত সফি কিি এবং নয নকান উপতযকা 
অরতক্রম কিি, তািা নতামালদি সলে িলয়লি। অসুস্থতা তালদিলক 
মরদনায় থাকলত বাধ্য কলিলি।” আি একরি বর্ণনায় আলি নয, 
“নকান ওজি তালদিলক মরদনায় থাকলত বাধ্য কলিলি।” অনয 
এক বর্ণনায় আলি, “তািা ননকীলত নতামালদি অংশীদাি।” (বুখািী 
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আনাস হলত, মুসরেম জালবি হলত এবং শব্দাবেী তাঁিই।)351  

وََس ريض  اهلل عنه 59/1351 يب م 
َ
ََت انَليِِبَ صىل اهلل : وََعن أ

َ
ْعَرابياً أ

َ
َن أ

َ
أ

وَل اهلِل،: عليه وسلم، َفَقاَل  َقاتِل  يِل ْذَكَر،  يَا رَس  ل  ي  َقاتِل  لِلَْمْغنَِم، َوالَرج  ل  ي  الَرج 
َى َمََكن ه  ؟ ويف رواية َقاتِل  لْي  ل  ي  َيةً : َوالَرج  َقاتِل  َشَجاَعًة، َوي َقاتِل  َِحِ ويف  ي 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : رواية َقاتِل  َغَضباً، َفَمْن ِِف َسِبيِل اهلِل؟ َفَقاَل رَس  وسلم ي 
َو ِِف َسبيِل اهللِ »:  لَْيا، َفه  وَن َُكَِمة  اهللِ ِِهَ الع   متفٌق َعلَيْهِ  .«َمْن قَاتََل ّتِلَك 

৫৯/১৩৫১। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, এক নবদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি 
এলস বেে, ‘এক নোক র্রনমলতি মালেি জনয, এক নোক নাম 
ননওয়াি জনয আি এক নোক রনজ মযণাদা প্রদশণলনি জনয রজহালদ 
অংশ গ্রহর্ কিে।’ অনয বর্ণনায় আলি, ‘বীিত্ব নদখাবাি জনয এবং 
বংশীয় ও নর্াত্রীয় পেপারতলত্বি জনয।’ আি এক বর্ণনানুযায়ী, 
‘কু্রদ্ধ হলয় রজহালদ অংশ গ্রহর্ কিে। তালদি মলধ্য নক আল্লাহি 
পলথ রজহাদ কিে?’ রতরন বেলেন, “নয বযরি আল্লাি বার্ীলক উঁচু 
কিাি উলদ্দলশয যুদ্ধ কিে, নসই আল্লাহি পলথ রজহাদ কিে।” 
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(বুখািী ও মুসরেম) 352  

َما، قَاَل  61/1352 قَاَل : وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وْ » :رَس 

َ
و، َفَتْغَنم   َما ِمْن ََغزِيٍَة، أ ّيٍة َتْغز  رََسِ

ِْفق   يٍّة َت  ْو رََسِ
َ
ْم، َوَما ِمْن ََغزِيٍَة أ وره  ج 

 
ل وا ث ل ََثْ أ ، إاِلذ ََكن وا قَْد َتَعجذ َوتَّْسلَم 

مْ  وره  ج 
 
ْم أ  رواه مسلم .«َوت َصاب  إاِلذ َتمذ لَه 

৬০/১৩৫২। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন আ-স িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয নযাদ্ধাদে বা নসনাবারহনী যুলদ্ধ 
অংশগ্রহর্ কিে এবং র্রনমলতি সম্পদ অজণন কিে তথা 
রনিাপলদ বারড় রফলি এলো, নস দে বা বারহনী স্বীয় প্ররতদালনি 
(ননকীি) রতন িালর্ি দু’িার্ (পারথণব জীবলনই) সত্বি োি কলি 
রনলো (এবং একিার্ পিকালে পালব)। আি নয নসনাদে েড়াই 
কিে এবং র্রনমলতি মােও নপে না এবং শহীদ বা েত-রবেত 
হলয় নর্ে, নস নসনাদে (পিকালে) পূর্ণ প্ররতদান অজণন কিলব।” 
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(মুসরেম) 353  

َماَمة ريض اهلل عنه 61/1353
 
يب أ

َ
اًل، قَاَل : وََعن أ َن رَج 

َ
وَل اهلِل، : أ يَا رَس 

يَاَحِة، َفَقاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلمِائْ  مذِِت »: َذْن يِل ِِف الِسّ
 
إِنذ ِسَياَحَة أ

ب و داود بإسناٍد جيدٍ  «- عز وجل -اجِلَهاد  ِِف َسبِيِل اهللِ 
َ
 رواه أ

৬১/১৩৫৩। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
একরি নোক রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমালক (সংসাি 
তযার্ কলি রবলদশ) ভ্রমর্ কিাি অনুমরত রদন।’ নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “আমাি উম্মলতি ভ্রমর্ কাযণ 
আল্লাহি পলথ রজহাদ কিাি মলধ্য রনরহত।” (আবূ দাউদ, উত্তম 
সানাদ) 354  

َما، َعِن  62/1354 ّ  وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه  يِِبِ
انلَ

ب و داود بإسناٍد جيدٍ  .«َقْفلٌَة َكَغْزَوةٍ » :صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل 
َ
 رواه أ

৬২/১৩৫৪। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু নথলক বরর্ণত,  নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“রজহাদ নথলক প্রতযাবতণন কিাি ননকীও রজহালদ রেপ্ত থাকাি 
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মতই।” (আবূ দাউদ উত্তম সানাদ)355  

অথণাৎ রজহাদ নথলক রফলি আসাি ননকীও রজহালদি মতই। 
(নযলহতু নস অবসি ও রবোম রজহালদি স্বালথণই হয়।) 

صىل لََما قَِدَم انَليِِبُ : ، قَاَل ريض اهلل عنهوََعن الَسائِِّب بِن يَِزيَد  63/1355
بْيَاِن لََعَ ثَّنَيِة ِمْن َغْزَوةِ َتب وَك تَلَ  اهلل عليه وسلم ، َفتَلَّقيت ه  َمَع الِصّ َقاه  انَلاس 

ب و داود بإسناٍد صحيح بهذا اللفظ. الوََداِع 
َ
 رواه أ

وَل اهلِل : ورواه ابلخاري قَاَل  ، َمَع صىل اهلل عليه وسلمَذَهبنا َنتَلَََق رَس 
بْيَاِن إََِل ثَّنِيَِة الوََداِع   .الِصّ

৬৩/১৩৫৫। সালয়ব ইবলন ইয়ারযদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
তাবূত অরিযান হলত রফলি এলেন, তখন তাঁলক (আবাে-বৃদ্ধ-
বরর্তা সকে) মানুর্ সবার্ত জ্ঞাপন কলিরিে। আরমও নিাি 
রশশুলদি সালথ (মরদনাি উপকলে অবরস্থত) ‘সারনয়াতুে অদা’ 
নামক স্থালন তাঁলক স্বার্ত জারনলয়রিোম।” (আবূ দাউদ- উি 
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শলব্দ শুদ্ধ সানালদ) 356  

বুখািীলত আলি, সালয়ব িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আমিা 
নিাি নিাি নিলেলদি সলে ‘সারনয়াতুে অদা’ নামক স্থালন তাঁলক 
অিযথণনা জানালনাি উলদ্দলশয রর্লয়রিোম।”  

َماَمة ريض اهلل عنه، َعِن انلَ  64/1356
 
يب أ

َ
ّ صىل اهلل عليه وسلم، وََعن أ يِِبِ

ْو ََيْل ْف ََغزياً ِف أْهلِِه ِِبرٍَي، أَصابَه  اهلل  » :قَاَل 
َ
ْز ََغزِياً، أ َِهّ ْو َي 

َ
، أ َمْن لَْم َيْغز 

ب و داود بإسناد صحيح .«بَِقارَعٍة َقْبَل يَْوِم الِقَياَمةِ 
َ
 رواه أ

৬৪/১৩৫৬। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি আল্লাহি 
পলথ রজহাদ কিে না, অথবা নকান মুজারহদলক (যুদ্ধ-সিঞ্জাম 
রদলয় যুলদ্ধি জনয) প্রস্তুত কিে না রকংবা মুজারহদলদি 
রৃ্হবাসীলদি িােিালব তোবধ্ান কিাি জনয তাি প্ররতরনরধ্ত্ব 
কিে না, আল্লাহ তালক রকয়ামলতি পূলবণই নকান রবপদ বা 
দুঘণিনায় আক্রান্ত কিলবন।” (আবূ দাউদ শুদ্ধ সানাদ)357  

نٍَس ريض اهلل عنه 65/1357
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : وََعن أ

َ
: أ
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مْ » لِّْسنَتِك 
َ
ْم وَأ ِّسك  ْنف 

َ
ْم وَأ ْمَوالِك 

َ
ْْشِكَِي بِأ وا الم  ب و داود بإسناٍد  .«َجاِهد 

َ
رواه أ

 صحيح

৬৫/১৩৫৭। আনাস হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “মুশরিকলদি রবরুলদ্ধ নতামিা জান-মাে ও 
বাকয িািা সংগ্রাম চাোও।” (আবূ দাউদ, রবশুদ্ধ সানাদ)358  

يب َعمٍرو  66/1359
َ
ب و َحِكيٍم : َوي َقال   -وََعن أ

َ
ٍن  -أ َقِرّ ريض انُلْعَماِن بِن م 

َخَر الِقتَاَل َحََّت : قَاَل  اهلل عنه
َ
َوِل انَلَهاِر أ

َ
َقاتِْل ِمن أ وَل اهلِل، إَِذا لَْم ي  َشِهْدت  رَس 

َل انَلْْص   ، َوَيَْنِ َياح  َّب الِرّ ، َوَته  ْوَل الَشْمس  ب و داود والرتمذي، وقال. تَز 
َ
: رواه أ

 حديث حسن صحيح 

৬৬/১৩৫৮। আবূ আমি মতান্তলি আবূ হাকীম নু’মান ইবলন 
মুক্বারিণন হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সালথ যুলদ্ধ হারজি রিোম। (তাঁি ির্লকৌশে এই 
রিে নয,) যরদ রতরন রদলনি শুরুলত যুদ্ধ না কিলতন, তাহলে সূযণ 
েলে যাওয়া ও বাতাস প্রবারহত হওয়া এবং সাহাযয ননলম না আসা 
পযণন্ত যুদ্ধ স্থরর্ত িাখলতন।’ (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান সহীহ) 
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১৩২২৬, দালিমী ২৪৩১ 
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359  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  67/1359 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

ْم » :عليه وسلم  وه  ل وا اهلَل الَعافِيََة، فَإَِذا لَِقيت م 
َ
، َواْسأ وِّ الَ َتَتَمنذْوا لَِقاَء الَعد 

وا  متفٌق َعلَيْهِ  .«فَاْصَِب 

৬৭/১৩৫৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “শত্রুি সালথ মুকারবো কিাি আকাঙ্ক্ষা কলিা না; বিং 
আল্লাহি রনকি রনিাপত্তা প্রাথণনা কি। আি যরদ তালদি সমু্মখীন 
হলয় যাও, তাহলে বধ্যণ ধ্াির্ কি।” (বুখািী ও মুসরেম) 360  

َما 69/1361 َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه : وََعنه  وََعن َجابٍِر ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
أ

 متفٌق َعلَيْهِ  .«احَلْرب  َخْدَعةٌ : وسلم، قَاَل 

৬৮/১৩৬০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু ও জালবি 
িারদয়াল্লাহু আনহু উিয় কতৃণক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
359 সহীহুে বুখািী ৩১৬০, রতিরমযী ১৬১২, ১৬১৩, আবূ দাউদ ২৬৫৫ 
360 সহীহুে বুখািী ২৯৬৫, ২৯৬৬,২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ৩০২৪, ৩০২৬, 

৪১১৫, ৬৩৯২, ৭২৩৭,ম ৭৪৮৯, মুসরেম ১৭৪১, ১৭৪২ রতিরমযী ১৬৭৮, 
আবূ দাউদ ২৬৩১, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০, 
১৮৬৬০, ১৮৯১৭ 
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ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যুদ্ধ হলে প্রতাির্ামূেক এক ধ্িলনি 
চক্রান্ত।” (বুখািী) 361  

(অনয সময় নধ্াঁকা ও প্রতাির্া অনবধ্ হলেও যুলদ্ধি সময় তা 
ববধ্। নযলহতু িি-রপয়াসী শত্রুলক নযন-নতন প্রকালি পিাস্ত 
কিাই উরদ্দষ্ট।) 

َن الُّشَهَداءِ ِِفْ ثََوا -111  ِب اآْلِخَرةِ بَاب  َبَياِن ََجَاَعٍة ِمّ

ارِ 
فذ ل ْوَن وي َصّلى َعلَْيِهْم ِِباَِلِف الَْقتِْيِل ِِفْ َحْرِب الْك   َوي َغّسذ

পরিলেদ - ২৩৫: (শহীদলদি প্রকািলিদ) 

পািলেৌরকক সওয়ালবি রদক রদলয় যািা শহীদ, তাঁলদিলক 
নর্াসে রদলয় জানাজাি নামায পলড় সমারধ্স্থ কিলত হলব। 
পোন্তলি কালফিলদি রবরুলদ্ধ যুলদ্ধ রনহত প্রকৃত শহীদলদি নয 
অবস্থায় রনহত হলব নসই অবস্থায় দাফন কিলত হলব। 

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1361 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

، َوَصاِحب  الَهْدِم، : الُّشَهَداء  ََخَّْسةٌ » :عليه وسلم  ، َوالَغِريق  ون  الَمْطع ون  َوالَمْبط 

                                                           
361 সহীহুে বুখািী ৩০৩০, মুসরেম ১৭৩৯, রতিরমযী ১৬৭৫, আবূ দাউদ 

২৬৩৬, আহমাদ ১৩৭৬৫, ১৩৮৯৬ 
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هِ   متفٌق َعلَيْهِ . «يد  ِِف َسبِيِل اهللِ َوالّشذ

১/১৩৬১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“(পািলেৌরকক পুিস্কালি পুিসৃ্কত হওয়াি রদক রদলয়) শহীদ পাঁচ 
ধ্িলনি; (১) নের্-নিালর্ আক্রান্ত হলয় মৃত, (২) নপলিি নিালর্ 
আক্রান্ত হলয় মৃত, (৩) পারনলত ডুলব মৃত, (৪) মারি চাপা পলড় 
মৃত এবং (৫) আল্লাহি পলথ থাকা অবস্থায় মৃত।” (বুখািী-মুসরেম) 
362  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : وََعنه  قَاَل  2/1362 َما َتع ُدوَن » :قَاَل رَس 
مْ  وَل اهللِ : قَال وا «؟ الُّشَهَداَء فِيك  َو َشِهيٌد يَا رَس   :قَاَل . ، َمْن ق تَِل ِِف َسبيِل اهلِل َفه 

ِِت إَِذاً لََقليٌل » مذ
 
َهَداَء أ وَل اهلِل؟ قَاَل : قالوا «إِنذ ش  ْم يَا رَس  َمْن ق تَِل ِِف » :َفَمْن ه 

َو َشِهيٌد، َوَمْن َماَت ِِف  َو َشِهيٌد، َوَمْن َماَت ِِف َسبِيِل اهلل َفه  َسبِيِل اهلل َفه 
َو َشِهيٌد، َوالَغِريق  َشِهيدٌ الطذ  َو َشِهيٌد، َوَمْن َماَت ِِف اْلَْطِن َفه  وِن َفه  رواه  .«اع 

 مسلم

২/১৩৬২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
                                                           
362 সহীহুে বুখািী ৬১৫, ৬৫৩, ৭২১, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসরেম 

৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, রতিরমযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৪৫০, ৭৭১, 
আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, 
৭৯৬২, ৮১০৬, ৮২৯৩, ৯২০২, ৯৭৫০, মুওয়াত্তা মারেক ১৫১, ২৯৫ 
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বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
“নতামিা নতামালদি মালঝ নকান নকান বযরিলক শহীদ বলে র্র্য 
কি?” সকলেই বলে উঠে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আল্লাহি পলথ নয 
রনহত হয়, নসই শহীদ।’ রতরন বেলেন, “তাহলে নতা আমাি 
উম্মলতি মলধ্য শহীদ খুবই অল্প।” নোলকিা বেে, ‘তাহলে তাঁিা 
নক নক নহ আল্লাহি িসূে?’ রতরন বেলেন, “নয আল্লাহি পলথ 
রনহত হয় নস শহীদ, নয আল্লাহি পলথ মািা যায় নস শহীদ, নয 
নের্ নিালর্ মািা যায় নস শহীদ, নয নপলিি নিালর্ প্রার্ হািায়, 
নস শহীদ এবং নয পারনলত ডুলব মািা যায় নসও শহীদ।” 
(মুসরেম)363  

َما، قَاَل  3/1363 َقاَل : وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َو َشِهيدٌ َمْن ق تِ » :رَس  وَن َماَِلِ َفه   متفٌق َعلَيْهِ  .«َل د 

৩/১৩৬৩। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 

আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি তাি ধ্ন-সম্পদ িো কিলত 

                                                           
363 সহীহুে বুখািী ৬৫৪, ২৪৭২, মুসরেম ১৯১৪, ১৯১৫, রতিরমযী ১০৬২, 

১৯৫৮, আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ২৮০৪, ৩৬৮২, আহমাদ ৭৭৮২, 
৭৯৭৯, ৮১০৬, ৮৩১৫, ৯১১৫, মুওয়াত্তা মারেক ২৯৫ 
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রর্লয় খুন হয়, নস শহীদ।” (বুখািী-মুসরেম)364  

ِة  4/1364 َحِد الَعَِشَ
َ
يب األْعَوِر َسعيِد بِن َزيِد بِن َعْمِرو بِن ن َفيٍْل، أ

َ
وََعن أ

ْم بِاجلََنِة، قَاَل  وِد لَه  ول  : الَمْشه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  َمْن » :َسِمعت  رَس 
َو  َو َشِهيٌد، َوَمْن ق تَِل د وَن َدِمِه َفه  وَن َماَِلِ َفه  وَن ق تَِل د  َشِهيٌد، َوَمْن ق تَِل د 

َو َشِهيدٌ  ْهلِِه َفه 
َ
َو َشِهيٌد، َوَمْن ق تَِل د وَن أ ب و داود والرتمذي،  .«ِدينِه َفه 

َ
رواه أ

 حديث حسن صحيح : وقال

৪/১৩৬৪। জীবদ্দশায় জান্নারত হবাি শুি সংবাদপ্রাপ্ত দশজন 
সাহাবীলদি অনযতম সাহাবী আবুে আ’ওয়াি সাঈদ ইবলন যালয়দ 
ইবলন আমি ইবলন নুফাইে হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি, “নয 
বযরি তাি মাে-ধ্ন িো কিলত রর্লয় খুন হয়, নস শহীদ। নয 
বযরি রনজ িি (প্রার্) িো কিলত রর্লয় খুন হয়, নস শহীদ। নয 
তাি িীন িো কিলত রর্লয় খুন হয়, নস শহীদ এবং নয তাি 
পরিবাি িো কিলত রর্লয় খুন হয়, নসও শহীদ। (আবূ দাউদ, 

                                                           
364 সহীহুে বুখািী ২৪৮০, মুসরেম ১৪১, রতিরমযী ১৪১৯, ১৪২০, নাসায়ী 

৪০৮৪-৪০৮৯, আবূ দাউদ ৪৭৭১, আহমাদ ৬৪৮৬, ৬৭৭৭, ৬৭৮৪, 
৬৮৮৩, ৬৯১৭, ৭০১৫, ৭০৪৪ 
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রতিরমযী হাসান সহীহ)365  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  5/1365 يِب ه 
َ
وِل اهلِل : وََعن أ ٌل إََِل رَس  َجاَء رَج 

ٌل ي ِريد  : صىل اهلل عليه وسلم َفَقاَل  َرأيَت إْن َجاَء رَج 
َ
وَل اهلِل، أ ْخَذ َمايِل يَا رَس 

َ
أ

يَْت إِْن قَاتَلَِِن ؟ قَاَل : قَاَل  «فاَلَ ت ْعِطِه َمالََك » :؟ قَاَل 
َ
َرأ

َ
يَْت إِْن : قَاَل  «قَاتِلْه  » :أ

َ
َرأ

َ
أ

نَْت َشِهيدٌ » :َقتَلَِِن ؟ قَاَل 
َ
َرأيَْت إِْن َقتَلْت ه  ؟ قَاَل : قَاَل  «فَأ

َ
َو ِِف اّنلذارِ »: أ رواه . «ه 

 مسلم

৫/১৩৬৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি 
এলস রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আপরন বেুন, যরদ নকউ 
আমাি মাে (অনবধ্িালব) রনলত আলস তাহলে রক কিলত হলব?’ 
রতরন বেলেন, “তুরম তালক নতামাি মাে নদলব না।” পুনিায় নস 
রনলবদন কিে, ‘যরদ নস আমাি সালথ েড়াই কলি?’ রতরন বেলেন, 
“তাহলে (তুরমও) তাি সালথ েড়াই কি।” নস বেে, ‘বেুন, নস 
যরদ আমালক হতযা কলি নদয়?’ রতরন বেলেন, “তাহলে তুরম শহীদ 
হলয় যালব।” নস আবাি রজজ্ঞাসা কিে, ‘বেুন, আরম যরদ তালক 
নমলি নফরে (তাহলে রক হলব)?’ রতরন বেলেন, “তাহলে নস 

                                                           
365 আবূ দাউদ ৪৭৭২, রতিরমযী ১৪১৮, ১৪২১, নাসায়ী ৪০৯০, ৪০৯০, ৪০৯৪, 

৪০৯৫,াাজা ২৫৮০, আহমাদ ১৬৩১, ১৬৩৬, ১৬৫২ 
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জাহান্নামী হলব।” (মুসরেম)366  

 بَاب  فَْضِل الِْعْتقِ  -111

পরিলেদ - ২৩৬: ক্রীতদাস মুি কিাি মাহাত্ম্য 

মহান আল্লাহ বলেলিন, ل   ﴿ م  ق  ٱ ف  ح  ة  ل  ٱ ت  ب  ق  ا   ١١ ع  م  د   و 
 

ى  أ ا ك  ر  ةُ ل  ٱ م  ب  ق  ُك  ١٢ ع   ف 
ة   ب  ق  (  13  ،11: ابلدل) ﴾ ١٣ ر   

অথণাৎ রকন্তু নস রর্রি সংকলি প্রলবশ কিে না। তুরম রক জান 
নয, রর্রি সংকি রক? তা হলে দাসলক মুরি প্রদান। (সূিা বাোদ 
১১-১৩ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1366 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل يِل رَس 

ْض »: عليه وسلم ِلّ ع  ْعتََق اهلل  بِك 
َ
ّْسلَِمًة أ ْعَتَق َرَقَبًة م 

َ
ْضواً مِْنه  َمْن أ ، ع  ٍو ِمْنه 

 متفٌق َعلَيْهِ  .«ِف اّنلذارِ، َحَّتذ فَرَْجه  بَِفرِْجهِ 

১/১৩৬৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক 
বলেলিন, “নয বযরি নকান মুসরেম ক্রীতদাস মুি কিলব, আল্লাহ 
ঐ ক্রীতদালসি প্ররতরি অলেি রবরনমলয় তাি এলককরি অেলক 

                                                           
366 মুসরেম ১৪০ 
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(জাহান্নালমি) আগুন নথলক মুি কিলবন। এমনরক তাি গুপ্তা-নেি 
রবরনমলয় তাি গুপ্তা-েও (মুি কলি নদলবন)।” (বুখািী ও মুসরেম)367  

يب ذٍر ريض اهلل عنه قَاَل  2/1367
َ
عمَ : ق لْت  : وََعن أ

َ
ُي األ

َ
وَل اهلِل، أ اِل يَا رَس 

فَْضل  ؟ قَاَل 
َ
قَاِب : ق لْت  : قَاَل  «اإِليَمان  بِاهللِ، وَاجِلَهاد  ِِف َسبيِل اهللِ » :أ ُي الِرّ

َ
أ

ْفَضل  ؟ قَاَل 
َ
ْكَْث َها َثَمناً » :أ

َ
ْهلَِها، وَأ

َ
َها ِعْنَد أ ْنَفّس 

َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«أ

২/১৩৬৭। আবূ জি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা আরম বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! নকান আমে 
সবাি নচলয় উত্তম?’ রতরন বেলেন, “আল্লাহি প্ররত রবশ্বাস স্থাপন 
কিা এবং আল্লাহি িাস্তায় রজহাদ কিা।” আরম বেোম, ‘ রক 
ধ্িলনি ক্রীতদাস মুি কিা উত্তম?’ রতরন বেলেন, “নয ক্রীতদাস 
তাি মারেলকি কালি সবণারধ্ক আকর্ণর্ীয় এবং সবাি নচলয় নবরশ 
মূেযবান।” (বুখািী) 368   
 

 بَاب  فَْضِل اإْلِْحَّساِن إََِل الَْمْمل ْوكِ  -111

                                                           
367 সহীহুে বুখািী ২৫১৭, ৬৭১৫, মুসরেম ১৫০৯, রতিরমযী ১৫৪১, আহমাদ 

৯১৫৪, ৯২৫৬, ৯২৭৮, ৯৪৮১, ১০৪২২ 
368 সহীহুে বুখািী ২৫১৮, মুসরেম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, 

আহমাদ ২০৮২৪, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯, দালিমী ২৭৩৮ 
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পরিলেদ - ২৩৭: নর্াোলমি সালথ সিযবহাি কিাি 
ফযীেত 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ّل   ّلَل  ٱ ُبُدوا  ع  ٱو  ۞ ﴿ ِ  و  ُِش  وا  ت ِ  ُك ي   ۦبِه ُ ٔ   ش  ِ  ا ب ي  و   ل  ٱو  ِح   نِ دِل  ي ان  س   إ بِِذ ر  ل  ٱ و   م   ت   ِل   ٱو   ب   ُق
س   ل  ٱو   يِ م  ِ ل   ٱو   ِك ر  ل  ٱ ذِي ار رِ ل   ٱو   ب   ُق بِ ٱو   ُنبِ ل ُ ٱ ا ِح َّصا ِ  ل ِيلِ ٱ نِ ب  ٱو   بِ ۢنل   ٱب ب َس ا ل م  ت   و  ك  ل   م 

ي  
 

َ م   أ ُكم  ِنَ  ُن ُِب  ّل   ّلَل  ٱ إ ن ُُي ن   م  ّل  ُم   َك  ا وًرا ت  ُخ  (  36:  الّنساء) ﴾ ٣٦ ف 

অথণাৎ নতামিা আল্লাহি উপাসনা কি ও নকান রকিুলক তাঁি 
অংশী কলিা না এবং রপতা-মাতা, আত্ম্ীয়-স্বজন, রপতৃহীন, 
অিাবগ্রস্ত, আত্ম্ীয় ও অনাত্ম্ীয় প্ররতলবশী, সেী-সাথী, পথচািী 
এবং নতামালদি অরধ্কািিুি দাস-দাসীলদি প্ররত সিযবহাি কি। 
(সূিা রনসা ৩৬ আয়াত) 

َويٍْد، قَاَل  1/1369 وِر بِن س  بَا َذٍرّ ريض اهلل عنه، وََعلَيِه : وََعن الَمْعر 
َ
َرأيْت  أ

اًل لََعَ َعْهِد  ّتْل ه  َعْن َذلَِك، فََذَكَر أنَه  قَْد َساَب رَج 
َ
لٌَة ولَََعَ غ الَِمِه ِمثْل َها، فََسأ ح 

ِه، َفَقاَل انلَيِِبُ صىل اهلل عليه وسلم ِمّ
 
وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َفَعَْيَه  بِأ : رَس 

م  اهلل ََتَْت » ْم، َجَعلَه  ْم وََخَول ك  ْم إِْخَوان ك  ٌؤ فِيَك َجاِهليذٌة، ه  إنذَك اْمر 
 ، ا يَلْبَس  ، َوَْل لْبِّْسه  ِممذ ل  ا يَأك  وه  ََتَْت يَِدهِ، فَلْي ْطِعْمه  ِممذ خ 

َ
ْم، َفَمْن ََكَن أ يِديْك 

َ
أ

ْم، فَإْن َُكذْفت   ْم َما َيْغلِب ه  وه  مْ َوالَ ت َكلِّف  ِعين وه 
َ
ْم فَأ وه   متفٌق َعلَيْهِ  .«م 

১/১৩৬৮। মা’রূি ইবলন সুওয়াইদ হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
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একদা আরম আবূ জি িারদয়াল্লাহু আনহু-নক নদখোম নয, তাঁি 
পিলন নজাড়া নপাশাক িলয়লি এবং তাঁি নর্াোলমি পিলনও 
অনুরূপ নজাড়া নপাশাক রবদযমান! আরম তালঁক নস সম্পলকণ প্রশ্ন 
কিোম। রতরন ঘিনা উলল্লখ কলি বেলেন নয, ‘রতরন আল্লাহি 
িসূলেি যুলর্ তাঁি এক নর্াোমলক র্ারে রদলয়রিলেন এবং তালক 
তাি মালয়ি সম্বি ধ্লি নহয় প্ররতপন্ন কলিরিলেন। এ কথা শুলন 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলক বলেরিলেন, “(নহ আবূ 
জি!) রনশ্চয় তুরম এমন নোক; যাি মলধ্য জালহরেয়াত (ইসোলমি 
পূবণ যুলর্ি অিযাস) িলয়লি! ওিা নতামালদি িাই স্বরূপ এবং 
নতামালদি নসবক। আল্লাহ ওলদিলক নতামালদি মারেকানাধ্ীন 
কলিলিন। সুতিাং নয বযরিি িাইলক আল্লাহ তাি মারেকানাধ্ীন 
কলিলিন, নস বযরি নযন তালক (দাসলক) তাই খাওয়ায়; যা নস 
রনলজ খায় এবং তাই পিায় যা নস রনলজ পলি। আি নতামিা 
ওলদিলক এমন কালজি িাি রদলয়া না, যা কিলত ওিা সেম 
নয়। পিন্তু যরদ নতামিা এমন দুঃসাধ্য কালজি িাি রদলয়ই নফে, 
তাহলে নতামিা ওলদি সহলযারর্তা কি।” (বুখািী ও মুসরেম)369  

ّ صىل اهلل عليه وسلم  2/1369 َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ يِب ه 
َ
وََعن أ

                                                           
369 সহীহুে বুখািী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০, মুসরেম ১৬৬১, রতিরমযী ১৯৪৫, আবূ 

দাউদ ৫১৫৭, ৫১৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৯০, আহমাদ ২০৯০০, ২০৯২১ 
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ْو إِذَ » :قَاَل 
َ
، فَلْي َناوَِْل  ل ْقَمًة أ ْلِّْسه  َمَعه  ه  بَِطَعاِمِه، فَإِْن لَْم َي  ْم َخاِدم  َحَدك 

َ
ََت أ

َ
ا أ

ْكلََتْيِ ؛ فَإِنذه  َوِلَ ِعالََجه  
 
ْو أ

َ
ْكلًَة أ

 
ْو أ

َ
 رواه ابلخاري .«ل ْقَمتَْيِ أ

২/১৩৬৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন নতামালদি নকান 
বযরিি খালদম (দাস-দাসী) তাি রনকি খাবাি রনলয় আলস, তখন যরদ 
তালক রনজ সলে (নখলত) না বসায়, তাহলে নস নযন তালক (কমপলে 
তাি হালত) এক খাবে বা দু’ খাবে অথবা এক গ্রাস বা দু’ গ্রাস (ঐ 
খাবাি নথলক) তুলে নদয়। নকননা, নস (খালদম) তা পাক (কিাি 
যাবতীয় কষ্ট বির্) কলিলি।” (বুখািী) 370  

  

ْي َحقذ اهللِ وََحقذ َمَواَِلْهِ  -118 ِْي ي َؤِدّ  بَاب  فَْضِل الَْمْمل ْوِك اَّلذ

পরিলেদ - ২৩৮: আল্লাহি হক এবং রনজ মরনলবি হক 
আদায়কািী নর্াোলমি মাহাত্ম্য 

َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه   1/1371 وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َماَعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

                                                           
370 সহীহুে বুখািী ২৫৫৭, ৫৪৬০, মুসরেম ১৬৬৩, রতিরমযী ১৮৫৩, ইবনু 

মাজাহ ৩২৮৯, ৩২৯০, আহমাদ ৭২৯৩, ৭৪৬২, ৭৬৬৯, ৭৭৪৬, ৭৯২১, 
৯০১৬, ৯০৫২, ৯৭৭৫, দালিমী ২০৭৩, ২০৭৪ 
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َتْيِ » :وسلم قَاَل  ْجر ه  َمرذ
َ
ْحَّسَن ِعَباَدةَ اهللِ، فَلَه  أ

َ
 .«إِنذ الَعْبَد إَِذا نََصَح لَِّسيِِّدهِ، وَأ

 متفٌق َعلَيْهِ 

১/১৩৭০। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “রনঃসলেলহ 
নকান নর্াোম যখন তাি মরনলবি কেযার্কামী হয় ও আল্লাহি 
বলের্ী (যথািীরত) কলি, তখন তাি রিগুর্ সওয়াব অরজণত হয়।” 
(বুখািী )371  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  2/1371 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : وََعن أ قَاَل رَس 

ْجَرانِ لِلَْعْبِد الَمْمل وِك ال» :وسلم 
َ
ْصلِِح أ َريَرَة بِيَِدهِ لَْواَل اجِلَهاد  «م  يِب ه 

َ
ي َنْفس  أ ، َواََّلِ

وَت َوأنَا َمْمل وكٌ  م 
َ
ْن أ

َ
ْحبَبْت  أ

َ
، أل ِِمّ

 
 متفٌق َعلَيْهِ . ِِف َسبيِل اهلِل َواحلَُج، َوبُِر أ

২/১৩৭১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“(আল্লাহ ও রনজ মরনলবি) হক আদায়কািী অধ্ীনস্থ দালসি রিগুর্ 
ননকী অরজণত হয়।” (আবূ হুিাইিা বলেন,) ‘নসই মহান সত্তাি 
শপথ, যাি হালত আবূ হুিাইিাি জীবন আলি! যরদ আল্লাহি পলথ 
রজহাদ, হজ্জ ও আমাি মালয়ি নসবা না থাকত, তাহলে আরম 

                                                           
371 সহীহুে বুখািী ২৫৪৬, ২৫৫০, মুসরেম ১৬৬৪, আবূ দাউদ ৫১৬৯, 

আহমাদ ৪৬৫৯, ৪৬৯২, ৫৭৫০, ৬২৩৭, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৩৯ 
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পিাধ্ীন নর্াোম রূলপ মৃতুযবির্ কিা পিে কিতাম।’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 372  

شَعِري ريض اهلل عنه  قَاَل  3/1372
َ
وََس  األ يب م 

َ
ول  اهلِل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ِِّه، َوي َؤِدّي إََِل َسيِِّدهِ » :صىل اهلل عليه وسلم   َرب
ِّْسن  ِعَباَدةَ ِي حي  الَمْمل وك  اَّلذ

ِي َعلَْيِه  ْجَرانِ اَّلذ
َ
اَعِة، َل  أ ، َواّنلذِصيَحِة، وَالطذ  رواه ابلخاري .«ِمَن احَلِقّ

৩/১৩৭২। আবূ মুসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নয অধ্ীনস্থ নর্াোম তাি প্ররতপােক (আল্লাহি) 
ইবাদত সুেিিালব কলি এবং তাি মারেলকি অবশযপােনীয় হক 
যথািীরত আদায় কলি। তাি মেে কামনা কলি ও আনুর্তয কলি, 
তাি জনয রিগুর্ সওয়াব িলয়লি।” (বুখািী) 373  

، قَاَل  4/1373 ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وََعنه  ْم »: قَاَل رَس  ثاَلثٌَة لَه 
ْجَرانِ 

َ
ْهِل الِكَتاِب آَمَن بِنَبِيِّ : أ

َ
ٌل مِْن أ ٍد، َوالَعْبد  الَمْمل وك  إَِذا رَج  َحمذ ِه، َوآَمَن بِم 

                                                           
372 সহীহুে বুখািী ২৫৪৮, মুসরেম ১৬৬৫, আহমাদ ৭৩৮০, ৭৮৬৪, ৮১৭২, ৮৩৩২, 

৮৯৭১, ৯০১৫, ৯৪৯৭, ৯৫৩০, ৯৬৬৭, ৯৯২৫ 
373 সহীহুে বুখািী ৯৭, ২৫৪৪, ২৫৪৭, ২৫৫১, ৩০১১, ৩৪৪৬, ৫০৮৩, 

মুসরেম ১৫৪, ২৮১১, রতিরমযী ১১১৬, নাসায়ী ৩৩৪৪, ৩৩৪৫, আবূ দাউদ 
৩০৫৩, ইবনু মাজাহ ১৯৫৬, আহমাদ ১৯০৩৮, ১৯০৭০, ১৯১০৫, 
১৯১৯৩৭, ১৯১৫৯, ১৯২১৩, দালিমী ২২৪৪ 
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ْحَّسَن تَأِديَبَها، 
َ
َبَها فَأ َمٌة فَأدذ

َ
ٌل ََكنَْت ََل  أ أدذى َحقذ اهلل، وََحقذ َمَواَِلِه، َورَج 

ْجَرانِ 
َ
وذَجَها ؛ فَلَه  أ ْعَتَقَها َفََتَ

َ
ْحَّسَن َتْعلِيَمَها، ث مذ أ

َ
 َعلَيْهِ  متفٌق  .«َوَعلذَمَها فَأ

৪/১৩৭৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলতই বরর্ণত, রতরন 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “রতন 
প্রকাি নোলকি জনয রিগুর্ সওয়াব হয়। (১) রকতাব ধ্ািী 
(ইয়াহুদী-রিষ্টানলদি) নকান বযরি তাি রনলজি নবীি প্ররত রবশ্বাস 
িালখ এবং পলি মুহাম্মলদি উপি ঈমান আলন। (২) নসই অধ্ীনস্থ 
নর্াোম, নয আল্লাহি হক ও তাি মরনলবি হক যথািীরত আদায় 
কলি। (৩) নসই বযরি যাি একরি দাসী আলি। তালক নস আদব-
কায়দা রশখায় এবং উৎকৃষ্ট-রূলপ তালক আদব রশো নদয়, তালক 
রবদযা রশখায় এবং সুেি-রূলপ তাি রশো সুসম্পন্ন কলি, অতঃপি 
তালক স্বাধ্ীন কলি রদলয় রববাহ কলি ননয়, এি জনয িলয়লি রিগুর্ 
সওয়াব।” (বুখািী ও মুসরেম) 374 

  

َو ااْلِْختاَِلط  َوالِْفََت  َوحَنْو َها -111  بَاب  فَْضِل الِْعَباَدةِ ِِف الَْهْرِج َوه 

                                                           
374 সহীহুে বুখািী ৯৭, ২৫৪৪, ২৫৪৭, ২৫৫১, ৩০১১, ৩৪৪৬, ৫০৮৩, 

মুসরেম ১৫৪, ২৮১১, রতিরমযী ১১১৬, নাসায়ী ৩৩৪৪, ৩৩৪৫, আবূ দাউদ 
৩০৫৩, ইবনু মাজাহ ১৯৫৬, আহমাদ ১৯০৩৮, ১৯০৭০, ১৯১০৫, 
১৯১৯৩৭, ১৯১৫৯, ১৯২১৩, দালিমী ২২৪৪ 
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পরিলেদ - ২৩৯: রফতনা-ফাঁসালদি সময় উপাসনা কিাি 
ফযীেত 

ول  اهلِل صىل اهلل : قَاَل  ريض اهلل عنهيََساٍر  َعن َمْعِقِل بِن  1/1374 قَاَل رَس 
 رواه مسلم. «الِعَباَدة  ِف الَهْرِج َكِهْجَرٍة إِِلذ »: عليه وسلم

১/১৩৭৪। মালেক ইবলন য়যাসাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “রফতনা-ফাঁসালদি সময় ইবাদত-বলের্ী কিা, আমাি 
রদলক ‘রহজিত’ কিাি সমতুেয।”(মুসরেম) 375                 * 
(ঈমান ও িীন বাঁচালনাি জনয স্বলদশতযার্ কিালক ‘রহজিত’ কিা বলে।) 

 

اءِ  -111 َ َماَحِة ِِف اْْلَْيِع َوالِْشّ  بَاب  فَْضِل الّسذ

ّْسِن الَْقَضاءِ  ْخِذ َوالَْعَطاءِ، وَح 
َ
، َوإِرَْجاِح الِْمْكَياِل َواأْل َواّتلذَقاِِضْ

ْعِِسِ  ْورَِسِ َوالم  َوالِْمزْيَاِن، َواّنلذْْهِ َعْن اّتلذْطِفْيِف، َوفَْضِل إِْنَظارِ الْم 
 َوالَْوْضِع َعْنه  

                                                           
375 মুসরেম ২৯৪৮, রতিরমযী ২২০১, ইবনু মাজাহ ৩৯৮৫, আহমাদ ১৯৭৮৭, 

১৯৮০০ 
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পরিলেদ - ২৪০: ক্রয়-রবক্রয় ও নেনলদলনি নেলত্র উদািতা 
নদখালনা, উত্তমরূলপ ঋর্ পরিলশাধ্ ও প্রাপয তেব কিা, ওজন ও 
মালপ নবরশ নদওয়াি মাহাত্ম্য, ওজন ও মালপ ননওয়াি সময় নবশী 
ননওয়া এবং নদওয়াি সময় কম নদওয়া রনরর্দ্ধ এবং ধ্নী 
ঋর্দাতাি অিাবী ঋর্গ্রহীতালক (যলথষ্ট সময় পযণন্ত) অবকাশ 
নদওয়া ও তাি ঋর্ মকুব কিাি ফযীেত 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, ﴿ ا م  ف   و  وا  ت  لُ ن   ع  ي    ِم ِنَ  خ  إ ِ  ّلَل  ٱ ف  مر  ۦبِه ِي ل  ﴾ ٢١٥ ع 

(  215: ابلقرة)  অথণাৎ নতামিা নয নকান সৎকাজ কি না নকন, আল্লাহ 
তা সমযকরূলপ অবর্ত। (সূিা বাকািাহ ২৪৫ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেন,  

ي    ﴿ و  و  و   مِ ق 
 

وا  أ ل  ِمك  ل  ٱ فُ ا ان  ل  ٱو   ي  زي  ِ  ِم س  ل  ٱب ّل   ِطٖ قِ ب   و  وا  ت  ُس س  ٱ خ  ش   ّنلَا
 

ا  أ ُهم  ي  : هود) ﴾ ٨٥ ء 
95  ) 

অথণাৎ নহ আমাি সম্প্রদায়! নতামিা মাপ ও ওজনলক 
পুলিাপুরিিালব সম্পন্ন কি এবং নোকলদিলক তালদি প্রাপয বস্তু 
কম রদলয়া না। (হুদ ৮৫ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন, 

ي   ﴿ ِل   لر و  ي  لّ فِ ّفِ ين  ٱ ١ ُمط  ا ََّلِ ُوا  ك  ٱ إِذ  ل ا َاِس ٱ َع    ت  و  ي س   ّنل ون  ت  ا ٢ فُ ُوهُ  ِإَوذ  ل و م  َك 
 

 أ
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ُوُهم   ن ون  ُي   َوز  ّل   ٣ ِِسُ
 

ُظنُ  أ ٰ  ّي  ل  و 
ُ

ُهم ئِك  أ َّن
 

ب   أ ُون  َم وث و   ٤ ُع يم   م  ِِل  ِظ ومُ  م  ي و   ٥ ع  ُق ُس ٱ ّي  َا  ّنل
ّبِ  ِر  ي  ع   ل  ٱ ل  (  6  ،1: املّطففني) ﴾ ٦ ل ِم

অথণাৎ ধ্বংস তালদি জনয যািা মালপ কম নদয়, যািা 
নোলকি রনকি হলত নমলপ ননওয়াি সময় পূর্ণ মাত্রায় 
গ্রহর্ কলি। এবং যখন তালদি জনয নমলপ অথবা ওজন 
কলি নদয় তখন কম নদয়। তািা রক রচন্তা কলি না নয, 
তালদিলক পুনরুরত্থত কিা হলব। এক মহা রদবলস; 
নযরদন দাঁড়ালব সমস্ত মানুর্ রবশ্ব-জাহালনি প্ররতপােলকি 
সমু্মলখ। (মুত্বাফরফফীন ১-৬ আয়াত) 

َريَرةَ  1/1375 يِب ه 
َ
ََت انَليَِب صىل اهلل : ريض اهلل عنه وََعن أ

َ
اًل أ َن رَج 

َ
أ

ول  اهلِل صىل اهلل  ، َفَقاَل رَس  ْصَحاب ه 
َ
ْغلََظ ََل ، َفَهَم بِِه أ

َ
عليه وسلم  َيتََقاَّضاه  فَأ

وه ، فَإِنذ لَِصاِحِب احَلِقّ َمَقاالً »: عليه وسلم وه  ِسّناً ِمْثَل ِسنِّهِ »: ث َم قَاَل  «َدع  ْعط 
َ
 «أ

ْمثََل ِمْن ِسِنِّه، قَاَل : قَال وا
َ
د  إاَِل أ وَل اهلِل، اَل ََنِ ْم » :يَا رَس  ك  وه ، فَإِنذ َخرْيَ ْعط 

َ
أ

ْم قََضاءً  ْحَّسن ك 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ  .«أ

১/১৩৭৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
একরি নোক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস 
রূঢ়িালব তাঁি কালি পাওনা তেব কিে। তখন সাহাবীর্র্ তালক 
িৎসণনা কিলত চাইলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
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তালদিলক বেলেন, “ওলক নিলড় দাও। কাির্ হক (পাওনা)দালিি 
কথা বোি অরধ্কাি আলি।” তািপি বেলেন, “ওলক রঠক নসই 
বয়লসি (উি) রদলয় দাও নয বয়লসি (উি) ওি রিে।” তাঁিা 
বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! তাি নচলয় উত্তম (উি) বব পারে 
না।’ রতরন বেলেন, “ওলক (ওরিই) রদলয় দাও, নকননা, নতামালদি 
মলধ্য নসই বযরিই সলবণাত্তম, নয বযরি উত্তম-িালব ঋর্ পরিলশাধ্ 
কলি থালক।” (বুখািী ও মুসরেম) 376  

وَل ا: وََعن َجابٍِر ريض اهلل عنه 2/1376 َن رَس 
َ
هلِل صىل اهلل عليه وسلم أ

الً َسْمحاً إَِذا بَاَع، َوإَِذا اْشََتَى، َوإَِذا اْقتَََض » :قَاَل   رواه ابلخاري .«رَِحَم اهلل  رَج 

২/১৩৭৬। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আল্লাহ নসই বযরিি 
প্ররত দয়া করুন, নয বযরি উদাি; যখন নস ক্রয় কলি, যখন নস 
রবক্রয় কলি এবং যখন নস পাওনা তেব কলি।” (বুখািী) 377  

                                                           
376 সহীহুে বুখািী ২৩০৫, ২৩০৬, ২৩৯০, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৪০১, ২৬০৬, 

২৬০৯, মুসরেম ১৬০১, রতিরমযী ১৩১৬, নাসায়ী ৫৬১৮, ৪৬৯৩, ইবনু 
মাজাহ ২৪২৩, আহমাদ ৮৬৮০, ৮৮৬২, ৯১২৪, ৯১৮৯, ৯৫৭০, ৯৮১৪, 
১০২৩১ 

377 সহীহুে বুখািী ২০৭৬, রতিরমযী ১৩২০, ইবনু মাজাহ ২২০৩, আহমাদ 
১৪২৪৮, মুওয়াত্তা মারেক ১৩৯৫ 
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يب َقتَاَدَة ريض اهلل عنه قَاَل  3/1377
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : وََعن أ َسِمعت  رَس 

ول   َرِب يَْوِم الِقَياَمةِ »: عليه وسلم َيق  َيه  اهلل  ِمْن ك  ْن ي نَِجّ
َ
ْس َمْن رََسذه  أ ، فَلْي َنِفّ

ْو يََضْع َعْنه  
َ
ْعِِسٍ أ  رواه مسلم .«َعْن م 

৩/১৩৭৭। আবূ কাতাদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
বেলত শুলনরি, “যালক এ কথা আনে নদয় নয, আল্লাহ তালক 
রকয়ামলতি রদলনি অরস্থিতা ও রবপদ নথলক রনষৃ্করত নদলবন, 
তাহলে নস নযন পরিলশালধ্ অসমথণ ঋর্গ্রহীতা বযরিলক অবকাশ 
দান কলি অথবা তাি ঋর্ মওকুফ কলি নদয়।” (মুসরেম) 378  

َريَرَة ريض اهلل عنه  4/1379 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعن أ َن رَس 

َ
أ

ٌل ي َدايِن  اّنلذاَس، َوََكَن َيق  » :وسلم قَاَل  ْعِِساً : ول  لَِفَتاه  ََكَن رَج  َتْيَت م 
َ
إَِذا أ
ْن َيَتَجاَوَز َعنذا، فَلَِِقَ اهلَل َفَتَجاَوَز َعْنه  

َ
، لََعلذ اهلَل أ  متفٌق َعلَيْهِ  .«َفَتَجاَوْز َعْنه 

৪/১৩৭৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “(প্রাচীনকালে) 
একরি নোক নোকলদি ঋর্ রদত এবং তাি চাকিলক বেত নয, 
‘যখন তুরম নকান পরিলশালধ্ অসমথণ ঋর্গ্রহীতা বযরিি কালি 
যালব, তালক েমা কলি নদলব। হয়লতা (এি প্ররতদালন) আল্লাহ 

                                                           
378 মুসরেম ১৫৬৩, আহমাদ ২২০৫৩, ২২১১৭, দালিমী ২৫৮৯ 
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আমালদিলক েমা কলি নদলবন। সুতিাং নস আল্লাহি সালথ সাোৎ 
কিলে (অথণাৎ মািা নর্লে) আল্লাহ তালক েমা কলি রদলেন।” 
(বুখািী ও মুসরেম) 379  

وٍد ابلَدرِي ريض اهلل عنه قَاَل  5/1379 يب َمسع 
َ
ول  اهلِل : وََعن أ قَاَل رَس 

ْم، فَلَْم ي وَجْد ََل  مَِن » :صىل اهلل عليه وسلم  ْن ََكَن َقْبلَك  ٌل ِممذ وِسَب رَج  ح 
َالِّط  اّنلذ  نذه  ََكَن َي 

َ
ٌء، إاِلذ أ ْن اْلرَْيِ ََشْ

َ
ر  ِغلَْمانَه  أ ورَِساً، َوََكَن يَأم  اَس َوََكَن م 

ْعِِس  وا َعن الم  وا : -َعزذ وََجلذ  -قَاَل اهلل  . َيَتَجاَوز  ؛ ََتَاَوز  َحُق بِذلَِك مِْنه 
َ
حَنْن  أ

 رواه مسلم .«َعْنه  

৫/১৩৭৯। আবূ মাসঊদ বদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নতামালদি পূবণবতণী নোকলদি মলধ্য একরি নোলকি রহসাব ননওয়া 
হলয়রিে। তাি একরি মাত্র সৎকমণ বযরতলিলক আি নকান িাে কাজ 
পাওয়া যায়রন। নসরি হে এই নয, নস নোক সমালজ রমলে-রমলশ 
থাকত। নস রিে সেে (রবত্তশােী) বযরি। রনজ চাকিলদিলক র্িীব 
ঋর্গ্রস্তলদি ঋর্ মকুব কিাি রনলদণশ রদত। (এসব নদলখ) আল্লাহ 
আযযা অজাল্ল বেলেন, ‘আরম নতা ওি চাইলত নবরশ েমা প্রদশণলনি 
অরধ্কািী। (নহ নফলিশতাবর্ণ!) নতামিা ওলক মাফ কলি দাও।” 
                                                           
379 সহীহুে বুখািী ২০৭৮, ৩৪৮০, মুসরেম ১৫৬২, নাসায়ী ৪৬৯৪, ৪৬৯৫, 

আহমাদ ৭৫২৫, ৮১৮৭, ৮২৬২, ৮৫১৩ 
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(মুসরেম) 380  

َذيَفَة ريض اهلل عنه قَاَل  6/1391 َِت اهلل  َتَعاََل بَِعبٍْد ِمنْ : وََعن ح 
 
ِعبَاِدهِ  أ

وَن اهلَل » :َماَذا َعِملَْت ِِف ادُلْنيَا ؟ قَاَل : آتَاه  اهلل  َمااًل، َفَقاَل ََل   َوالَ يَْكت م 
، : قَاَل  «َحِديثاً  ل يِق اجلََواز  بَايع  انَلاَس، َوََكَن ِمْن خ 

 
نْت  أ يَا رَِبّ آتَيْتَِِن َمالََك، فَك 

، ورَِسِ تَيََُس  لََعَ الم 
َ
نْت  أ ْعُِسَ  فَك  نِْظر  الم 

 
َحُق بَِذا أنَا »: َفَقاَل اهلل َتَعاََل . َوأ

َ
أ

وا َعْن َعْبِدي نَصارُِي ريَِضَ  «ِمْنَك ََتَاَوز 
َ
وٍد األ ب و َمسع 

َ
ْقبَة  بن  ََعِمٍر، َوأ َفَقاَل ع 

َما وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : اهلل  َعنه   سلمرواه م. َهَكَذا َسِمْعنَاه  ِمْن ِِفّ رَس 

৬/১৩৮০। হুযাইফা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আল্লাহি বাোলদি মলধ্য এক এমন বাোলক---যালক রতরন 
ধ্ননশবযণ িািা সমৃদ্ধ কলিলিন; তাঁি কালি হারজি কিা হে। রতরন 
(আল্লাহ) তালক বেলেন, ‘তুরম দুরনয়ালত রক আমে কলিি?’ 
বর্ণনাকািী বলেন, অথচ আল্লাহি কালি তািা (নোলকিা) নকান 
কথা নর্াপন িাখলত পালি না। নস বেে, ‘প্রিু! তুরম আমালক 
ধ্নঐশ্বযণ রদলয়রিলে। আরম জনর্লর্ি সালথ বযবসা-বারর্জয 
কলিরি। আি উদািতা রিে আমাি রবলশর্ অিযাস, ধ্নীি সালথ 
নমনীয় বযবহাি নদখাতাম এবং র্িীবলদিলক (সেেতা আসা 
পযণন্ত) অবকাশ রদতাম।’ মহান আল্লাহ বেলেন, ‘আরম নতামাি 
                                                           
380 সহীহুে বুখািী ২৩৯১, মুসরেম ১৫৬১, রতিরমযী ১৩০৭, ২৬৭১, ইবনু 
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চাইলত এ বযাপালি অরধ্ক হকদাি। (নহ নফলিশতাবর্ণ!) নতামিা 
আমাি (এই) বাোলক েমা কলি দাও।’ উক্ববাহ ইবলন আলমি ও 
আবূ মাসঊদ আনসািী (িারদয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘আমিা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম প্রমুখাৎ এরূপই শুলনরি।’ (মুসরেম) 
381  

َريَرَة ريض اهلل عنه  قَاَل وَ  7/1391 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َعن أ قَاَل رَس 

َظلذه  اهلل  يَوَم الِقَياَمِة ََتَْت ِظِلّ »: عليه وسلم
َ
ْو َوَضَع ََل ، أ

َ
ْعِِساً، أ ْنَظَر م 

َ
َمْن أ

 حديث حسن صحيح: رواه الرتمذي، وقال .«َعْرِشِه يَوَم الَ ِظلذ إاِلذ ِظلُه  

৭/১৩৮১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি পরিলশালধ্ অেম নকান ঋর্গ্রহীতালক (তাি সেেতা আসা 
অবরধ্) অবকাশ নদলব বা তালক েমা কলি নদলব, আল্লাহ তালক 
রকয়ামলতি রদলন রনজ আিলশি িায়াতলে স্থান নদলবন, নযরদন 
তাি িায়া বযতীত অনয নকান িায়া থাকলব না।” (রতিরমযী হাসান 
সহীহ)382  

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : وََعن َجابٍِر ريض اهلل عنه 9/1392
َ
أ
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رَْجَح 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ . ِاْشرَتَى ِمنْه  بَِعْياً، فََوَزَن ََل  فَأ

৮/১৩৮২। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একবাি তাঁি (জালবলিি) রনকি 
নথলক একরি উি ক্রয় কিলেন। সুতিাং রতরন তাি মূেয পরিলশাধ্ 
কিাি সময় (স্বর্ণ-নিৌপয প্রাপয অলপো) ওজলন নবরশ রদলেন। 
(বুখািী)  383 

ويِْد بِن قَيس قَاَل  9/1393 يب َصْفَوان س 
َ
نَا وَ : وََعن أ

َ
َُمَْرَمة  َجلَبْت  أ

اِويَل، وَِعنِدي َوَزاٌن يَِزن   ، فََساَوَمنَا بَُسَ الَعبِْدُي بَّزاً ِمْن َهَجَر، فََجاَءنَا انلَيِِبُ
ْجِر، َفَقاَل انلَيِِبُ صىل اهلل عليه وسلم لِلَْوَزانِ 

َ
ْرِجحْ »: بِاأل

َ
ب و داود،  .«زِْن وَأ

َ
رواه أ

 حديث حسن صحيح : والرتمذي وقال

৯/১৩৮৩। আবূ সাফওয়ান সুআইদ ইবলন ক্বাইস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম ও মাখিামাহ আব্দী ‘হাজাি’ 
নামক জায়র্া নথলক রকিু কাপড় (রবরক্রি উলদ্দলশয) আমদারন 
কলিরিোম। নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি রনকি 
এলস পায়জামাি দি-দাম কিলত োর্লেন। আমাি রনকলি 
একজন কয়াে (মাপনদাি) রিে, নয পারিেরমলকি রবরনমলয় (স্বর্ণ-
নিৌপয) ওজন কলি রদত। সুতিাং রতরন কয়ােলক বেলেন, “ওজন 

                                                           
383 সহীহুে বুখািী ৬২০৪, মুসরেম ৭১৫, ১৫৯৯ 
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কি ও একিু ঝুঁরকলয় ওজন কি।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান 
সহীহ) 384  
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  كتاب  الِعلْمِ كتاب  الِعلْمِ 

অধ্যায় (১২): ইেম (জ্ঞান ও রশো) রবর্য়ক অধ্যায় 

 لْمِ باب  فَْضِل الْعِ  -110
পরিলেদ - ২৪১: ইেলমি ফযীেত 

আল্লাহ বলেন,  ﴿ قُل (  114: طه) ﴾ ١١٤ ام  ِعل   ِن زِد   َرّبِ  و   

অথণাৎ বে, নহ আমাি প্ররতপােক! আমাি জ্ঞান বৃরদ্ধ কি। 
(ত্বা-হা ১১৪ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেন,   ﴿    ل   قُل ِيي س   ه  و ن  ٱ ت  ي ع   ََّلِ ون  ّي  ن  ٱو   ل ُم ي  ّل   ََّلِ
ع   َ ل مُ ّي  (  9: الزمر) ﴾ ٩ ون   

অথণাৎ বে, যািা জালন এবং যািা জালন না তািা রক সমান? 
(যুমাি ৯ আয়াত) 

আল্লাহ আিও বলেন, ن  ٱ ّلَلُ ٱ ف عِ ي ر   ﴿ ي وا   ََّلِ ُن ام  م   ء  ن  ٱو   ِمنُك ي ُوا   ََّلِ وت
ُ

 أ
ج    م  عِل  ل  ٱ ر  (  11: املجادلة) ﴾ ١١ ت ِ د   
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অথণাৎ যালদিলক জ্ঞান দান কিা হলয়লি আল্লাহ তালদিলক বহু 
মযণাদায় উন্নত কিলবন। (মুজাদাো ১১ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, ا ﴿ م  َِّن ن   ّلَل  ٱ ش  ي    إ ِ  ِم دِه ا ٰ ل  ٱ ِعب   إِنَ  ُؤا َ ُعل م 
ّزِيّز   ّلَل  ٱ ر   ع  و ُف (  29: فاطر) ﴾ ٢٨ غ   

অথণাৎ আল্লাহি বাোলদি মলধ্য জ্ঞানীিাই তাঁলক িয় কলি 
থালক। (ফালত্বি ২৮ আয়াত) 

َعاِويَة ريض اهلل عنه 1/1394 ول  اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل  وََعن م  قَاَل رَس 
ينِ »وسلم  ْهه  ِِف اّدِلّ  متفٌق َعلَيْهِ . «َمْن ي رِِد اهلل  بِِه َخرْياً ي َفِقّ

১/১৩৮৪। মুআরবয়াহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“আল্লাহ যাি মেে চান, তালকই িীনী জ্ঞান দান কলিন।” (বুখািী) 
385  

ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه، قَاَل  2/1395 قَاَل رَس 
ٌل آتَاه  اهلل  َماالً، فََّسلذَطه  لََعَ َهلَ : الَ َحَّسَد إاِلذ ِِف اثْنَتَْيِ »: عليه وسلم َكتِِه رَج 

                                                           
385 সহীহুে বুখািী ৭১, ৩১১৬, ৩৬৪১, ৭৩১২, ৭৪৬০, মুসরেম ১০৩৭, ইবনু 

মাজাহ ২২১, আহমাদ ১৬৩৯২, ১৬৪০৭, ১৬৪১৮, ১৬৪৩২, ১৬৪৪৬, 
১৬৪৪৫১, ১৬৪৬০, ১৬৪৭৬, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৬৭, দালিমী ২২৪, ২২৬ 
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َها َو َيْقِِض بَِها َوي َعلِّم  ٌل آتَاه  اهلل  احلِْكَمَة، َفه  ، َورَج   تفٌق َعلَيْهِ م. «ِِف احَلِقّ

২/১৩৮৫। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নকবে 
দু’জন বযরি ঈর্ণাি পাত্র। নসই বযরি যালক আল্লাহ ধ্ন-সম্পদ দান 
কলিলিন এবং তালক তা সৎপলথ বযয় কিাি শরিও রদলয়লিন। 
আি নসই নোক যালক আল্লাহ জ্ঞান-বুরদ্ধ দান কলিলিন, যাি 
বলদৌেলত নস রবচাি-ফায়সাো কলি থালক ও তা অপিলক রশো 
নদয়।” (বুখািী ও মুসরেম) 386  

এখালন ঈর্ণা বেলত, অপলিি ধ্ন ও জ্ঞান নদলখ মলন মলন তা 
পাওয়াি আকাঙ্ক্ষা নপার্র্ কিা। নসই সালথ এই কামনা থালক না 
নয, অপলিি ধ্বংস হলয় যাক। 

وََس  ريض اهلل عنه، قَاَل  3/1396 يب م 
َ
قَاَل انلَيِِبُ صىل اهلل عليه : وََعن أ

ْرض»: وسلم
َ
َصاَب أ

َ
َدى َوالِعلِْم َكَمَثِل َغْيٍث أ اً ؛ َمَثل  َما َبَعَثِِن اهلل بِِه ِمَن اله 

، َوالع ّْشَب الَكثرَِي، َوََكَن 
َ
نْبََتِت اللََك

َ
فَََكنَْت ِمْنَها َطائَِفٌة َطيِّبٌة قَبِلَِت الَماَء فَأ

ب وا ِمْنَها وََسَقْوا  َْشِ
ْمَّسَكِت الَماَء، َفنََفَع اهلل  بَِها اّنلذاَس، فَ

َ
َجاِدب  أ

َ
ِمْنَها أ

ْخَرى
 
َصاَب َطائَِفًة ِمْنَها أ

َ
وا، وَأ إِنذَما ِِهَ قِيَعاٌن ؛ الَ ت ْمِّسك  َماًء َوالَ ت نْبِت   َوَزَرع 

                                                           
386 সহীহুে বুখািী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসরেম ৮১৬, ইবনু মাজাহ 

৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮ 
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َه ِِف ِديِن اهللِ، َوَنَفَعه  َما َبَعَثِِن اهلل  بِِه، َفَعلَِم َوَعلذَم،  ، فََذلَِك َمَثل  َمْن َفق 
ً
لََك

ْرسِ 
 
ِي أ متفٌق .  «لْت  بِهِ َوَمَثل  َمْن لَْم يَْرَفْع بَِذلَِك َرأساً، َولَْم َيْقَبْل ه َدى اهللِ اَّلذ

 َعلَيْهِ 

৩/১৩৮৬। আবূ মুসা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, “নয সিে পথ ও জ্ঞান 
রদলয় আমালক পাঠালনা হলয়লি তা ঐ বৃরষ্ট সদৃশ যা জরমলন 
নপঁলি। অতঃপি তাি উবণি অংশ রনলজি মলধ্য নশার্র্ কলি। 
অতঃপি তা ঘাস এবং প্রচুি শাক-সবরজ উৎপন্ন কলি। এবং তাি 
এক অংশ চালর্ি অলযার্য (খাে জরম); যা পারন আিলক িালখ। 
ফলে আল্লাহ তা‘আো তাি িািা মানুর্লক উপকৃত কলিন। সুতিাং 
তািা তা হলত পান কলি এবং (পশুলদিলক) পান কিায়, জরম 
নসলচ ও ফসে ফোয়। তাি আি এক অংশ শি সমতে িূরম; যা 
না পারন নশার্র্ কলি, না ঘাস উৎপন্ন কলি। এই দৃষ্টান্ত ঐ বযরিি 
নয আল্লাহি িীলনি বযাপালি জ্ঞানাজণন কিে এবং আরম নয 
রহদালয়ত ও জ্ঞান রদলয় নপ্ররিত হলয়রি, তাি িািা আল্লাহ তালক 
উপকৃত কিলেন। সুতিাং নস (রনলজও) রশো কিে এবং 
(অপিলকও) রশো রদে। আি এই দৃষ্টান্ত ঐ বযরিিও নয এ 
বযাপালি মাথাও উঠাে না এবং আল্লাহি নসই রহদালয়তও গ্রহর্ 
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কিে না, যা রদলয় আরম নপ্ররিত হলয়রি।” (বুখািী ও মুসরেম) 387  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه :وََعن َسهِل بِن َسعٍد ريض اهلل عنه 4/1397 َن رَس 
َ
أ

ْن َيْهِدَي اهلل  بَِك »: وسلم، قَاَل ِلَعٍِل ريض اهلل عنه
َ
الً َواِحداً َخرْيٌ  فََواهللِ أل رَج 

ْر  اّنلذَعمِ  وَن لََك ْح  ْن يَك 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ .  «لََك ِمْن أ

৪/১৩৮৭। সাহাে ইবলন সায়াদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (খায়বাি যুলদ্ধি সময়) 
আেী িারদয়াল্লাহু আনহু-নক সনম্বাধ্ন কলি বেলেন, “আল্লাহি 
শপথ! নতামাি িািা একরি মানুর্লকও যরদ আল্লাহ সৎপথ নদখান, 
তলব তা (আিলবি মহামূেযবান) োে উঁিনী অলপো উত্তম হলব।” 
(বুখািী-মুসরেম) 388  

َما 5/1399 َن انليَِِبَ : وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
أ

وا عَ » :صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  ث وا َعْن بَِِن إرَِْسَائِيَل َوالَ بَلِّغ  ِِنّ َولَْو آيًَة، وََحِدّ
 َمْقَعَده  ِمَن اّنلذارِ 

ْ
داً فَلْيَتََبوذأ َتَعِمّ ذ م   رواه ابلخاري. «َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َلََعَ

৫/১৩৮৮। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
                                                           
387 সহীহুে বুখািী ৭৯, মুসরেম ২২৮২, আহমাদ ২৭৬৮২ 
388 সহীহুে বুখািী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসরেম ২৪০৬, আবূ দাউদ 

৩৬৬১, আহমাদ ২২৩১৪ 
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“আমাি পে নথলক জনর্র্লক (আল্লাহি রবধ্ান) নপঁলি দাও, 
যরদও একরি আয়াত হয়। বনী-ইসিাইে নথলক (ঘিনা) বর্ণনা কি, 
তালত নকান েরত ননই। আি নয বযরি ইোকৃত-িালব আমাি প্ররত 
রমথযা (বা জাে হারদস) আলিাপ কিে, নস নযন রনজ আেয় 
জাহান্নালম বারনলয় রনলো।” (বুখািী)  389  

** (প্রকাশ থালক নয, বনী-ইসিাইে হলত নকবে ইসোম 
সমরথণত হারদস বর্ণনা কিলত পািা যায়। বযাপকিালব তালদি সব 
িকম হারদস গ্রহর্ কিা সমীচীন নয়। আি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি নালম রমথযা আলিাপ কিা কলঠািিালব 
রনরর্দ্ধ। ফলে হারদস অরত সতকণিালব বর্ণনা কিা আবশযক এবং 
জাে ও দুবণে হারদস নথলক রবিত থাকা বনরতক কতণবয। সহীহ-
ি‘ঈফ হারদলসি গ্রন্থ ও করম্পউিাি নপাগ্রাম বতণমালন প্রায় সবণত্র 
সুেি। সুতিাং হারদস সম্বলিও যাচাই-বািাই কিা মুসরেমলদি 
একরি িীনী কতণবয।) 

َريَرَة ريض اهلل عنه 6/1399 يِب ه 
َ
نَ : وََعن أ

َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه  أ رَس 

َل اهلل  ََل  َطِريقاً إََِل » :وسلم، قَاَل  َوَمْن َسلََك َطِريقاً يَلَْتِمس  فِيِه ِعلْماً، َسهذ
 رواه مسلم . «اجَلنذةِ 

                                                           
389 সহীহুে বুখািী ১০৭, ইবনু মাজাহ ৩৬, আবূ দাউদ ৩৬৫১, আহমাদ ১৪১৬, 

১৪৩১, দালিমী ২৩৩ 
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৬/১৩৮৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
এমন পলথ র্মন কলি; যালত নস রবদযা অজণন কলি, আল্লাহ তাি 
জনয জান্নালতি িাস্তা সহজ কলি নদন।” (মুসরেম) 390  

يضاً  7/1391
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، : ريض اهلل عنهوََعنه أ َن رَس 

َ
أ

ورِ مَ » :قَاَل  ج 
 
ْجِر مِْثل  أ

َ
ص  َذلَِك َمْن َدََع إََِل ه دًى ََكَن ََل  ِمَن األ ْن تَبَِعه  الَ َيْنق 

ورِِهْم َشيْئاً  ج 
 
 رواه مسلم . «ِمْن أ

৭/১৩৯০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
সৎপলথি রদলক আহ্বান জানালব, নস তাি অনুসািীলদি সমতুেয 
ননকীি অরধ্কািী হলব; তালত তালদি ননকীি রকিুই হ্রাস পালব 
না।” (মুসরেম) 391  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: وََعنه قَاَل  9/1391 إَِذا َماَت اْبن  »: قَاَل رَس 
ْو َوّدَلٍ : آَدَم اْنَقَطَع َعَمل ه  إاِلذ ِمْن ثاَلٍث 

َ
ْو ِعلٍْم ي نَْتَفع  بِِه، أ

َ
َصَدقٍَة َجارِيٍَة، أ

                                                           
390 মুসরেম ২৬৯৯, ২৭০০, রতিরমযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫৪, আবূ 

দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, 
১০২৯৮, দালিমী ৩৪৪ 

391 মুসরেম ২৬৭৪, রতিরমযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬০৯, আহমাদ ৮৯১৫, 
দালিমী ৫১৩ 
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و ََل    رواه مسلم . «َصالٍِح يَْدع 

৮/১৩৯১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আদম 
সন্তান যখন মািা যায়, তখন তাি রতন প্রকাি আমে িাড়া অনয 
সব িকম আমলেি ধ্ািা বি হলয় যায়; সদকা জারিয়াহ (বহমান 
দান খয়িাত, মসরজদ রনমণার্ কিা, কূপ খনন কলি নদওয়া 
ইতযারদ) অথবা ইেম (জ্ঞান সম্পদ) যা িািা উপকৃত হওয়া যায় 
অথবা সুসন্তান নয তাি জনয ননক নদা‘আ কিলত থালক।” 
(মুসরেম) 392  

ول  : وََعنه، قَاَل  9/1392 وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  : َسِمعت  رَس 
وٌن َما فِ » ونٌَة، َملْع  ْو اّدُلْنَيا َملْع 

َ
يَها، إاِلذ ِذْكَر اهللِ َتَعاََل، َوَما َواالَه ، وَََع ِاً، أ

َتَعلِّماً   حديث حسن : رواه الرتمذي، وقال . «م 

৯/১৩৯২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি, “ইহজর্ৎ অরিশপ্ত, এি মলধ্য যা রকিু আলি সব 
অরিশপ্ত। তলব মহান আল্লাহি রযরকি ও তাি সংরশ্লষ্ট রক্রয়া (তাঁি 

                                                           
392 মুসরেম ১৬৩১, রতিরমযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০, 

৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, দালিমী ৫৫৯ 
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আনুর্তয) এবং আলেম অথবা তারেলব ইেলমি কথা স্বতন্ত্র।” 
(রতিরমযী হাসান) 393  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أنٍس ريض اهلل عنه، قَاَل  11/1393 قَاَل رَس 
َو ِِفْ َسبِْيِل اهللِ َحَّّتى يَرِْجعَ  َمن َخَرَج ِِفْ َطلَِب » : وسلم  رواه   «الِْعلِْم، َفه 

 .  َحسنٌ  حديٌث  : الرْتِمذُي وقال

১০/১৩৯৩। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: নয নোক জ্ঞানাজণন কিাি 
জনয নবি হয় নস রফলি না আসা পযণন্ত আল্লাহি িাস্তায় (রজহালদি 
মালঝ) আলি বলে র্র্য হয়। (ইমাম রতিরমযী হারদসরিলক হাসান 
বলেলিন)394 

وِل اهلِل صىل . 11/1394 يِبْ َسِعيٍْد اخل ْدرِي ريض اهلل عنه، َعْن رَس 
َ
َوَعْن أ

َنذةَ »: اهلل عليه وسلم قَاَل 
ْ
ْنَتَهاه  اجل ْوَن م  ْن َخرْيٍ َحَّّتى يَك  ؤِمٌن ِمّ ذّْشَبَع م   «لَْن ي

 . حسنٌ  حديٌث  :وقَاَل ، الرتمذُي  رواه   .

                                                           
393 রতিরমযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২ 
394 প্রথলম হাদীসরিলক ি‘ঈফ (দুবণে) বেলেও পিবতণীলত শাইখ আেবানী 

হাসান রের্াইরিরহ আখযা নদন। নদখুন “সহীহ্ তাির্ীব অত্তািহীব”(৮৮) ও 
“মুখতাসারু রকতারবে ই‘োম নবআরখরি আহকারমে আেবানী আেইমাম” 
(২২০)। অতএব এ হাদীসরি দুবণে নয় বিং হাসান রের্াইরিরহ। 
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১১/১৩৯৪। আবূ সা‘ঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: মু‘রমনলক 
কেযার্ (িীলনি জ্ঞান) কখলনা তৃরপ্ত রদলত পালি না, যতের্ পযণন্ত 
তাি নশর্ র্ন্তবয জান্নালত নপঁলি। ি‘ঈফ (রতিরমযী হারদসরিলক 
হাসানা বলেলিন)395 

 

َماَمة ريض اهلل عنه 12/1395
 
يب أ

َ
وَل اهلِل، قَاَل : وََعن أ فَْضل  »: أَن رَس 

مْ  ْدنَاك 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه  «الَعالِِم لََعَ الَعابِِد َكَفْضِِل لََعَ أ ث َم قَاَل رَس 

ْهَل  :وسلم 
َ
ْحرَِها إِنذ اهلَل َوَمالَئَِكَته  وَأ ْرِض َحَّتذ اّنلذْملََة ِِف ج 

َ
ماَواِت َواأل الّسذ

َعلِِِّم اّنلذاِس اْلَرْيَ  حديث : رواه الرتمذي، وقال. «وََحَّتذ احل ْوَت ََل َصلُوَن لََعَ م 
 حسن

১২/১৩৯৫। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আলেলমি 

                                                           
395 আরম (আেবানী) বেরিঃ বিং হাদীসরি দুবণে। নযমনরি আরম 

“আেরমশকাত” গ্রলন্থ (২২২) এ সম্পলকণ আলোচনা কলিরি। উলল্লখয আবুে 
হায়াসাম হলত বর্ণনাকািী দািিালজি বর্ণনা সহীহ্ নয় বিং দুবণে। শু‘য়াইব 
আেআিনাঊতও হাদীসরিলক দুবণে আখযা রদলয়লিন। নদখুন আবূ আবু্দি 
িহমান আবু্দল্লাহ্ নায়াঅনী কতৃণক রেরখত গ্রন্থঃ “মাজমূ‘আতুে আহাদীসুয 
য‘ঈফাহ্ ফী রকতারব রিয়ারযস সালেহীন” (২৬)। 
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ফযীেত আলবলদি উপি রঠক নসই রূপ, নযরূপ আমাি ফযীেত 
নতামালদি উপি।” তািপি আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, “রনশ্চয় আল্লাহ, তাঁি নফলিশতাকুে, 
আসমান-জরমলনি সকে বারসো এমনরক র্লতণি মলধ্য রপঁপলড় 
এবং (পারনি মলধ্য) মাি পযণন্ত মানবমন্ডেীি রশোগুরুলদি জনয 
মেে কামনা ও ননক নদা‘আ কলি থালক।” (রতিরমযী হাসান)396  

يب ادَلرَداِء ريض اهلل عنه، قَاَل . 13/1396
َ
وَل اهلِل صىل : وََعن أ َسِمعت  رَس 
ول   َل اهلل  ََل  َطِريقاً »: اهلل عليه وسلم، َيق  َمْن َسلََك َطِريقاً يَبَْتِِغ فِيِه ِعلْماً َسهذ

، َوإِنذ إََِل اجَلنذ  ْجنَِحَتَها لَِطالِِب الِعلِْم رِضاً بَِما يَْصَنع 
َ
ِة، َوإِنذ الَمالَئَِكَة ّتَلََضع  أ

ْرِض َحَّتذ احلِيَتان  ِِف الَماءِ، 
َ
َماوَاِت َوَمْن ِِف األ الَعالَِم لَيَّْسَتْغِفر  ََل  َمْن ِِف الّسذ

لََماَء َوَرثَة   َوفَْضل  الَعالِِم لََعَ الَعابِِد َكَفْضِل الَقَمرِ  لََعَ َسائِِر الَكَواكِِب، َوإِنذ الع 
ث وا الِعلَْم، َفَمْن  ث وا دِيَناراً َوالَ ِدْرَهماً َوإِنذَما َورذ َورِّ

نْبَِياَء لَْم ي 
َ
نْبَِياءِ، َوإِنذ األ

َ
األ

َخَذ ِبٍَظ َوافِرٍ 
َ
َخَذه  أ

َ
ب و داود والرتمذي .«أ

َ
 رواه أ

১৩/১৩৯৬। আবূ দিদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি 
নয, “নয বযরি এমন পলথ র্মন কলি, যালত নস জ্ঞানাজণন কলি, 
আল্লাহ তাি জনয জান্নালতি পথ সুর্ম কলি নদন। আি 

                                                           
396 রতিরমযী ২৬৮৫, দালিমী ২৮৯ 
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নফলিশতাবর্ণ তালেলব ইেলমি জনয তাি কালজ প্রসন্ন হলয় 
রনলজলদি ডানাগুরে রবরিলয় নদন। অবশযই আলেম বযরিি জনয 
আকাশ-পৃরথবীি সকে বারসো এমনরক পারনি মাি পযণন্ত েমা 
প্রাথণনা কলি থালক। আলবলদি উপি আলেলমি ফযীেত রঠক 
নতমরন, নযমন সমগ্র নেত্রপুলঞ্জি উপি পূরর্ণমাি চাঁলদি ফযীেত। 
উোমা সম্প্রদায় পির্ম্বিলদি উত্তিারধ্কািী। আি এ কথা সুরনরশ্চত 
নয, পয়র্ম্বির্র্ নকান নিৌপয বা স্বর্ণ মুদ্রাি কাউলক উত্তিারধ্কািী 
বারনলয় যানরন; বিং তাঁিা ইেলমি (িীনী জ্ঞানিাণ্ডালিি) 
উত্তিারধ্কািী বারনলয় নর্লিন। সুতিাং নয বযরি তা অজণন কিে, নস 
পূর্ণ অংশ োি কিে।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী) 397  

وَل اهلِل صىل : ع ود ريض اهلل عنه قَاَل وََعِن ابِن َمس 14/1397 َسِمعت  رَس 
ول   ، فَر بذ »: اهلل عليه وسلم، َيق   َسِمَع ِمنذا َشيْئاً، َفَبلذَغه  َكَما َسِمَعه 

ً
َ اهلل  اْمرَأ نَُضذ

ْوََع ِمْن َساِمٍع 
َ
َبلذٍغ أ  حديث حسن صحيح: رواه الرتمذي، وقال. «م 

১৪/১৩৯৭। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি 
নয, “আল্লাহ নসই বযরিি শ্রীবৃরদ্ধ করুন, নয বযরি আমাি রনকি 
নথলক (আমাি নকান) হারদস শুলন যথাযথরূলপ হুবহু অপিলক নপঁলি 
নদয়। নকননা, যালক হারদস বর্ণনা কিা হয় এমনও হলত পালি নয, 
                                                           
397 আবূ দাউদ ৩৬৪১, দালিমী ৩৪২ 
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নস নোতা অলপো অরধ্ক উপেরিকািী ও সৃ্মরতধ্ি।” (রতিরমযী, 
হাসান সহীহ) 398 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  15/1399 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : وََعن أ قَاَل رَس 

َم يَْوَم الِقَياَمِة بِلَِجاٍم مِْن نَارٍ »: عليه وسلم  ِ
ْ
جل

 
، أ ئَِل َعن ِعلٍْم فََكَتَمه  .  «َمْن س 

ب و داود والرتمذي، وقال رواه
َ
 حديث حسن : أ

১৫/১৩৯৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যালক 
ধ্মণীয় জ্ঞান রবর্য়ক নকান কথা রজজ্ঞাসা কিা হয়, আি নস (যরদ 
উত্তি না রদলয়) তা নর্াপন কলি, রকয়ামলতি রদন তালক 
(জাহান্নালমি) আগুলনি োর্াম পিালনা হলব।” (আবূ দাউদ, রতিরমযী, 
হাসান) 399  

، قَاَل  16/1399 ول اهلِل : وََعنه  َمْن َتَعلذَم »: صىل اهلل عليه وسلمقَاَل رَس 
ا ي بَْتََغ بِِه وَْجه  اهللِ  ه  إاِلذ َِل ِصيَب بِِه َعَرض -َعزذ وََجلذ  -ِعلْماً ِممذ اً الَ َيَتَعلذم 

ب و داود بإسناد . ِرحيََها : َيْعِِن   ِمَن اّدُلْنَيا، لَْم ََيِْد َعْرَف اجلَنذِة يَْوَم الِقَياَمةِ 
َ
رواه أ

 صحيح

                                                           
398 রতিরমযী ২৬৫৭, ২৬৫৮, দালিমী ৩৪২ 
399 রতিরমযী ২৬৪৯, ইবনু মাজাহ ২৬৬, আহমাদ ৭৫১৭, ৭৮৮৩, ৭৯৮৮, 

৮৩২৮, ৮৪২৪, ১০০৪৮ 
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১৬/১৩৯৯। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরি এমন নকান জ্ঞান অজণন কিে, যাি িািা আল্লাহ আযযা 
অজাল্লাি সন্তুরষ্ট োি কিা যায়, তা নস নকবে পারথণব স্বাথণ োলিি 
উলদ্দলশয অজণন কিে, রকয়ামলতি রদন নস বযরি জান্নালতি সুর্ি 
পযণন্ত পালব না।” (আবূ দাউদ রবশুদ্ধ সানাদ)400  

َما، قَاَل وََعن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص رَ  17/1411 : يِضَ اهلل  َعنه 
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ول   َسِمعت  رَس  إِنذ اهلَل الَ َيْقبِض  الِعلَْم » :َيق 

لََماءِ، َحَّتذ إَِذا لَْم  انَِْتَاَعً يَنََْتعه  ِمَن اّنلذاِس، َولِكْن َيْقبِض  الِعلَْم بَِقْبِض الع 
ؤ   ََذ اّنلذاس  ر  ْبِق ََع ِاً، اَتذ َضلُوا ي 

َ
فْتوا بَِغرْيِ ِعلٍْم، فََضلُوا وَأ

َ
ئِل وا فَأ هذاالً، فَّس   وساً ج 

 متفٌق َعلَيْهِ . 

১৭/১৪০০। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি, “রনঃসলেলহ আল্লাহ 
নোকলদি রনকি নথলক রিরনলয় রনলয় ইেম তুলে ননলবন না; বিং 
উোমা সম্প্রদায়লক তুলে ননওয়াি মাধ্যলম ইেম তুলে ননলবন 
(অথণাৎ আলেম দুরনয়া নথলক নশর্ হলয় যালব।) অবলশলর্ যখন 

                                                           
400 আবূ দাউদ ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ ২৫২, আহমাদ ৮২৫২ 
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নকান আলেম বারক থাকলব না, তখন জনর্র্ মূখণ অনরিজ্ঞ 
বযরিলদিলক ননতা বারনলয় ননলব এবং তালদিলক ফলতায়া রজজ্ঞাসা 
কিা হলব, আি তািা না নজলন ফলতায়া নদলব, ফলে তািা 
রনলজিাও পথভ্রষ্ট হলব এবং অপিলকও পথভ্রষ্ট কিলব।” (বুখািী 
ও মুসরেম)401  

                                                           
401 সহীহুে বুখািী ১০০, ৭৩০৭, মুসরেম ২৬৭৩, রতিরমযী ২৬৫২, ইবনু মাজাহ 

৫২, আহমাদ ৬৪৭৫, ৬৭৪৮, ৬৮৫৭, দালিমী ২৩৯ 
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 ِ ْكرِه ِ كتاب  َْحِْد اهللِ َتَعاَلى َوش  ْكرِه   كتاب  َْحِْد اهللِ َتَعاَلى َوش 

অধ্যায় (১৩): মহান আল্লাহি প্রশংসা ও তািঁ কৃতজ্ঞতা 
স্বীকাি 

َْمِد َوالُّشْكرِ  -111
ْ
 باب  فَْضِل احل

পরিলেদ - ২৪২: মহান আল্লাহি শুকরিয়া আদায় কিা 
ওয়ারজব 

মহান আল্লাহ বলেলিন, ﴿   وِن  ذ  ٱف ذ   ُكُر
 

م  ُكر  أ وا  ش  ٱو   ُك ّل   ِل  ُكُر  و 
ونِ ت ك   (  152: ابلقرة) ﴾ُفُر  

“নতামিা আমালক স্মির্ কি; আরমও নতামালদি স্মির্ কিব। 
নতামিা আমাি প্ররত কৃতজ্ঞ হও, আি কৃতে হলয়া না।” (সূিা 
বাকািা ১৫২ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেন, ﴿ِن ر   ل ئ ك  م  ش  ُ  ُت م  نَُك د  زِي
ِن ل   ل ئ ر   و  ف   إِنَ  ُتم  ك 

ِب  ا ذ  ِديدر  ع  ( 7: ابراهيم) ﴾ل ش   

“নতামিা কৃতজ্ঞ হলে নতামালদিলক অবশযই অরধ্ক দান 
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কিব, আি অকৃতজ্ঞ হলে অবশযই আমাি শারস্ত হলব কলঠাি।” 
(সূিা ইব্রাহীম ৭ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, ﴿  ِقُل ِ  دُ م  ل   ٱ و  ( 111: االرَساء) ﴾ ١١١ ّلِلَ
  

“বে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহিই।” (সূিা ইসিা ১১১ আয়াত)  

রতরন আিও বলেলিন, ﴿  ُِخر ا ء  ع   و  ى  د  م  و  نِ  ُه
 

ِ  دُ م  ل   ٱ أ ي  ع   ل  ٱ ر ّبِ  ّلِلَ  ل ِم
(  11:  يونس) ﴾ ١٠  

“তালদি নশর্ বাকয হলব, আেহামদু রেল্লারহ িারববে আোমীন 
(সমস্ত প্রশংসা সািা জাহালনি প্ররতপােক আল্লাহি জনয)।” (সূিা 
ইউনুস ১০ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1411 يِب ه 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : َوَعْن أ

َ
أ

، َفنََظَر إِيَلْه رَْسَِي بِِه بَِقَدَحنْيِ ِمْن ََخٍْر َولَََبٍ
 
ِِتَ يَلْلََة أ

 
َخَذ اللَََبَ أ

َ
َفَقاَل . َما فَأ

َمت َك : ِجَِبيل  
 
َخْذَت اخلَْمَر َغوَْت أ

َ
ي َهَداَك لِلِفّْطَرِة لَْو أ رواه . احَلَْمد  هلِل اََّلِ

 مسلم

১/১৪০১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নয 
িালত নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রম‘িাজ ভ্রমলর্ রনলয় 
যাওয়া হলয়রিে, নস িালত তাঁি রনকি মদ ও দুলধ্ি দু’খানা পাত্র 
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আনা হে। তখন রতরন উিলয়ি রদলক তারকলয় নদলখ দুলধ্ি বারি 
খানা তুলে রনলেন। এ নদলখ রজবিাঈে عليه السالم  বেলেন: 

‘নসই আল্লাহি প্রশংসা, রযরন আপনালক প্রকৃরতি রদলকই পথ 
নদখালেন। যরদ আপরন মলদি পাত্ররি ধ্াির্ কিলতন, তাহলে 
আপনাি উম্মত পথভ্রষ্ট হলয় নযত।’ (মুসরেম) 402  

 

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 2/1412 ُ أْمٍر ِذْي بَاٍل »: قال َوَعنْه  َعْن رَس  لُك 
 فِْيِه بِـــ

 
ْبَدأ ع: اَل ي  َو أْقط  َْمد  َّلِلذ َفه 

ْ
 .حديٌث حَسٌن، رواه  أبو داود وغْي ه   «احل

২/১৪০২। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: প্ররতরি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহি প্রশংসাি সালথ আিম্ভ না কিলে 
অসমূ্পর্ণ নথলক যায়। (আবূ দাউদ প্রমুখ)403 

                                                           
402 সহীহুে বুখািী ৩৩৯৪, ৩৪৩৭, ৫৫৭৬, ৫৬০৩, মুসরেম ১৬৮, ১৭২, 

রতিরমযী ৩১৩০, নাসায়ী ৫৬৫৭, আহমাদ ২৭৩০৬, ১০২৬৯, দালিমী 
২০৮৮ 

403  আরম (আেবানী) বেরিঃ হাদীসরি সনদ দুবণে আি িার্ায় ইযরতিাব 
সংঘরিত হলয়লি নযমনরি আরম “ইিওয়াউে র্ােীে” গ্রলন্থি প্রথলম (১-২) 
বযাখযা কলিরি। এি সনলদি বর্ণনাকািী কুিণা ইবনু আরব্দি িহমান মু‘য়ারফিী 
সম্পলকণ ইমাম আহমাদ বলেনঃ রতরন খুবই মুনকারুে হাদীস আি ইবনু মা‘ঈন 
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شَعِري ريض اهلل عنه 3/1413
َ
وََس األ يب م 

َ
وَل اهلِل صىل اهلل :َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َقبَْضت ْم َوّدَلَ : إَِذا َماَت َوّدَل  الَعْبِد قَاَل اهلل  َتَعاََل لَِمالئَِكتِهِ » :لم، قَاَل عليه وس
ول ونَ  ول  : َعْبِدي ؟ َفَيق  ول ونَ : َنَعْم، فَيق  ول  : َقَبْضت ْم َثَمَرةَ ف ؤاِدهِ ؟ فيَق  : َنَعْم، فيَق 

ول ونَ  ول  اهلل  َتَعاََل َْحَِدَك َواْسََتْجَ : َماَذا قَاَل َعْبِدي ؟ َفيَق  اْبن وا لَِعْبِدي : َع، فَيق 
 حديث حسن: رواه الرتمذي، وقال .«بَيتاً ِِف اجَلنذِة، وََسُموه  َبْيَت احلَْمدِ 

৩/১৪০৩। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন 
নকান বাোি সন্তান মািা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় 
রফরিশতালদিলক বলেন, ‘নতামিা আমাি বাোি সন্তালনি জীবন 
হনন কলিি রক?’ তাঁিা বলেন, ‘হযাঁ।’ রতরন বলেন, ‘নতামিা তাি 
হৃদলয়ি ফেলক হনন কলিি?’ তাঁিা বলেন, ‘হযাঁ।’ রতরন বলেন, 
‘নস সময় আমাি বাো রক বলেলি?’ তািা বলে, ‘নস আপনাি 
হামদ (প্রশংসা) কলিলি ও ইন্না রেল্লারহ অইন্না ইোইরহ িা-রজঊন 
(অথণাৎ আমিা নতামাি এবং নতামাি কালিই অবশযই রফলি যাব) 

                                                                                                            

তাি সম্পলকণ বলেনঃ রতরন দুবণে। শু‘য়াইব আেআিনাঊতও হাদীসরিলক দুবণে 
আখযা রদলয়লিন। নদখুন আবূ আবু্দি িহমান আবু্দল্লাহ্ নায়াঅনী কতৃণক রেরখত 
গ্রন্থ “মাজমূ‘আতুে আহাদীসুয য‘ঈফাহ্ ফী রকতারব রিয়ারযস সালেহীন”(২৭)। 
রবস্তারিত জানলত “ইিওয়াউে র্ােীে” নদখুন। 
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পাঠ কলিলি।’ মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমাি (সন্তানহািা) বাোি 
জনয জান্নালতি মলধ্য একরি রৃ্হ রনমণার্ কি, আি তাি নাম িাখ, 
‘বায়তুে হামদ’ (প্রশংসা-িবন)।” (রতিরমযী হাসান) 404  

نٍَس ريض اهلل عنه، قَاَل  4/1414
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ه  َعلَْيَها، َويَْْشَب  »: وسلم ْكلََة، َفَيْحَمد 
َ
ل  األ إِنذ اهلل لرَْيََض َعِن الَعْبِد يَأك 

ه  َعلَْيَها َبة، َفَيْحَمد  ْ  رواه مسلم .«الْشذ

৪/১৪০৪। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “রনশ্চয় 
আল্লাহ নসই বাোি প্ররত সন্তুষ্ট হন, নয বাো রকিু নখলে আল্লাহি 
প্রশংসা কলি এবং রকিু পান কিলেও আল্লাহি প্রশংসা কলি 
(অথণাৎ আে-হামদু রেল্লাহ পলড়)।” (মুসরেম)405  

  

                                                           
404 রতিরমযী ১০২১ 
405 মুসরেম ২৭৩৪, রতিরমযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৫৭৮ 
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ْوِل اهللِ َصّلذ اهلل  َعلَْيِه وََسلذمَ كتاب  كتاب   اَلةِ لََعى َرس  ْوِل اهللِ َصّلذ اهلل  َعلَْيِه وََسلذمَ الصذ اَلةِ لََعى َرس    الصذ

অধ্যায় (১৪): িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি উপি দরূদ ও সাোম প্রসলে 

ْوِل اهللِ  -111 اَلةِ لََعى َرس  ْمِر بِالصذ
َ
 صّل اهلل عليه وسلمبَاب  اأْل

 َوفَْضلَِها َوَبْعِض ِصَيِغَها

পরিলেদ - ২৪৩: নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি প্ররত দরূদ ও সাোম নপশ কিাি আলদশ, তাি 

মাহাত্ম্য ও শব্দাবেী 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ٰ  ّلَل  ٱ إِنَ ﴿ ل  م  هُ و  ت  ِك  ون   ۥئ ُل ُّص  ۡ ٱ َع    ي ِ ِبّ ٰ  ّنلَ اي  ُّيه 
 

ن  ٱ أ ي وا   ََّلِ ُن م  ا وا   ء  ُل ل ي   ص   هِع 
وا   ُِم ّل س   (  56: االحزاب) ﴾٥٦ لِيًمات س   و 

“রনশ্চয় আল্লাহ ও তাঁি রফরিশতার্র্ নবীি নবীি প্ররত 
সাোত-দরুদ নপশ কলিন। নহ মুরমনর্র্! নতামিাও তাঁি প্ররত 
সাোত নপশ কলিা এবং তাঁলক যথাযথিালব সাোম জানাও।” 
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(সূিা আহযাব ৫৬ আয়াত)  

َما َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاص، ريَِضَ  1/1415 نَه َسِمَع : اهلل  َعنْه 
َ
أ

ول   وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  ذ َصالَةً، َصّلذ اهلل  َعلَْيِه »: رَس  َمْن َصّلذ َلََعَ
 رواه مسلم.  «بَِها َعْْشاً 

১/১৪০৫। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ‘আস িারদয়াল্লাহু আনহুমা 
হলত বরর্ণত, রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
বেলত শুলনলিন, “নয বযরি আমাি প্ররত একবাি দরূদ পাঠ 
কিলব, আল্লাহ তাি দরুন তাি উপি দশবাি দুরুদ পাঠ 
কিলবন।” (মুসরেম) 406  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه :وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه 2/1416 َن رَس 
َ
أ

ْوََل اّنلذاِس ِِب يَوَم الِقَيامَ »: وسلم قَاَل 
َ
ذ َصالَةً أ ْم َلََعَ ْكَْث ه 

َ
رواه الرتمذي، .  «ِة أ

 .حديث حسن : وقال

২/১৪০৬। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “রকয়ামলতি 
রদন নসই বযরি সব নোলকি চাইলত আমাি নবশী রনকিবতণী হলব, 
নয তালদি মলধ্য সবলচলয় নবশী আমাি উপি দরূদ পড়লব।” 
                                                           
406 মুসরেম ৩৮৪, রতিরমযী ৩৬১৪, নাসায়ী ৬৭৮, আবূ দাউদ ৫২৩, আহমাদ 

৬৫৩২ 
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(রতিরমযী, হাসান) 407  

وٍس  3/1417
َ
وِس بِن أ

َ
ول  اهلِل صىل : ، قَاَل ريض اهلل عنهَوَعْن أ قَاَل رَس 

ذ مَِن » :اهلل عليه وسلم  وا َلََعَ ْكِْث 
َ
َعِة، فَأ ْم يَوَم اجل م  يذاِمك 

َ
ْفَضِل أ

َ
إِنذ ِمْن أ

ْم َمْعر   الةِ فِيِه، فَإِنذ َصالَتَك  ذ الصذ وَل اهلِل، َوَكيَف : قَال وا: قَاَل  .«وَضٌة َلََعَ يَا رَس 
َرْمَت ؟

َ
ول  بَِليَت : قَاَل ! ت ْعَرض  َصاَلت نَا َعلَيَْك َوقَْد أ إِنذ اهلَل َحرذَم لََعَ » :قَاَل . َيق 

نْبَِياءِ 
َ
ْجَّساَد األ

َ
ْرِض أ

َ
ب و داود بإسناٍد صحيح.  «األ

َ
 رواه أ

৩/১৪০৭। আওস ইবলন আওস িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নতামালদি রদনগুরেি মলধ্য সলবণাত্তম রদন হলে জুমুআি 
রদন। সুতিাং ঐ রদন নতামিা আমাি উপি অরধ্কমাত্রায় দরূদ 
পড়। নকননা, নতামালদি দরূদ আমাি কালি নপশ কিা হয়।” 
নোলকিা বেে, ‘ইয়া িাসূেুল্লাহ! আপরন নতা (মািা যাওয়াি পি) 
পলচ-র্লে রনরশ্চহ্ন হলয় যালবন। নস নেলত্র আমালদি দরূদ 
রকিালব আপনাি কালি নপশ কিা হলব?’ রতরন বেলেন, “আল্লাহ 
পয়র্ম্বিলদি নদহসমূহলক নখলয় নফো মারিি উপি হািাম কলি 
রদলয়লিন।” (রবধ্ায় তাঁলদি শিীি আবহমান কাে ধ্লি অেত 

                                                           
407 রতিরমযী ৪৮৪ 
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থাকলব।) (আবু দাউদ, রবশুদ্ধ সানাদ) 408  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  4/1419 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ذ »: عليه وسلم ٍل ذ كِْرت  ِعْنَده  فَلَْم ي َصِلّ َلََعَ ْنف  رَج 
َ
رواه الرتمذي، .  «َرِغَم أ

 حديث حسن : وقال

৪/১৪০৮।  আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই অরিশাপ রদলেন নয, 
“নসই বযরিি নাক ধূ্ো-ধূ্সরিত নহাক, যাি কালি আমাি নাম উলল্লখ 
কিা হে, অথচ নস (আমাি নাম শুলনও) আমাি প্ররত দরূদ পড়ে 
না।” (অথণাৎ ‘সাল্লাল্লাহু আোইরহ অসাল্লাম’ বেে না।) (রতিরমযী 
হাসান)409  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه، قَاَل  5/1419 الَ ََتَْعل وا »: قَاَل رَس 
ْنت مْ  ِِن َحْيث  ك  ْم َتْبل غ  ، فَإِنذ َصالَتَك  ذ ب و داود .  «َقَْبِي ِعيداً، َوَصلُوا َلََعَ

َ
رواه أ

 بإسناٍد صحيح

৫/১৪০৯। উি িাবী হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামিা আমাি কবিলক 
                                                           
408 আবূ দাউদ ১০৪৭, ১৫৩১, নাসায়ী ১৩৭৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৬, আহমাদ 

১৫৭২৯, দালিমী ১৫৭২ 
409 রতিরমযী ৩৫৪৫, আহমাদ ৭৪০২ 
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উৎসব নকলন্দ্র পরির্ত কলিা না (নযমন কবি পূজািীিা উিস 
ইতযারদি নমো োরর্লয় কলি থালক)। নতামিা আমাি প্ররত দরূদ 
নপশ কি। কাির্, নতামিা নযখালনই থাক, নতামালদি নপশ-কৃত 
দরূদ আমাি কালি নপঁলি যায়।” (আবূ দাউদ রবশুদ্ধ সূলত্র) 410  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : َوَعنْه 6/1411 َن رَس 
َ
َحٍد » :أ

َ
َما ِمْن أ

الَمَ  ر دذ َعلَْيِه الّسذ
َ
ويَِح َحَّتذ أ ذ ر  ذ إاِلذ َردذ اهلل  َلََعَ ب و داود بإسناٍد  . «ي َّسلِّم  َلََعَ

َ
رواه أ

 صحيح

৬/১৪১০। উি িাবী হলত এরি বরর্ণত, রতরন বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয নকালনা 
বযরি যখন আমাি উপি সাোম নপশ কলি, তখন আল্লাহ আমাি 
মলধ্য আমাি আত্ম্া রফরিলয় নদন, ফলে আরম তাি সাোলমি জবাব 
রদই।” (আবূ দাউদ- রবশুদ্ধ সানাদ) 411  

(এি ধ্িন আল্লাহই জালনন। অবশয এি অথণ এ নয় নয, তাঁি 
জবাব নকউ শুনলত পায়।) 

ّ ريض اهلل عنه قَاَل  7/1411 ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن َلََعِ قَاَل رَس 
ذ »: وسلم  : رواه الرتمذي، وقال.  «اْلَِخيل  َمْن ذ كِْرت  ِعْنَده ، فَلَْم ي َصِلّ َلََعَ

                                                           
410 আবূ দাউদ ২০৪২, আহমাদ ৭৭৬২, ৮২৩৮, ৮৫৮৬, ৮৬৯৮, ৮৮০৯ 
411 আবূ দাউদ ২০৪১, আহমাদ ১০৪৩৪ 
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 حديث حسن صحيح 

৭/১৪১১। আেী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
িাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “প্রকৃত কৃপর্ 
নসই বযরি, যাি কালি আরম উরল্লরখত হোম (আমাি নাম 
উচ্চারিত হে), অথচ নস আমাি প্ররত দরূদ পাঠ কিে না।” 
(রতিরমযী, হাসান সহীহ) 412  

بَيٍْد ريض اهلل عنه، قَاَل  9/1412 ول  اهلِل صىل : َوَعْن فََضالََة بِن ع  َسِمَع  رَس 
ِد اهلل َتَعاََل، َولَْم ي َصِلّ لََعَ اهلل ع َمِجّ و ِِف َصاَلتِِه لَْم ي  اًل يَْدع  ليه وسلم رَج 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ، َفَقاَل رَس   -ث َم َدََعه  َفَقاَل ََل   «َعِجَل َهَذا» :انَليِِبّ
ْو ِلَغْْيِهِ 

َ
 بَِتْحِميدِ »: -أ

ْ
ْم فَلْيَْبَدأ ك  َحد 

َ
، َواّثلذنَاءِ َعلَْيِه، ث مذ  إَِذا َصّلذ أ ْبَحانَه  ِِّه س  َرب

و َبْعد  بَِما َشاءَ صّل اهلل عليه وسلمي َصِِلّ لََعَ اّنلذيِِبّ  ب و داود .  «، ث مذ يَْدع 
َ
رواه أ

 حديث حسن صحيح: والرتمذي، وقال

৮/১৪১২। ফাযাো ইবলন উবাইদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একরি 
নোকলক নামালয প্রাথণনা কিলত শুনলেন। নস রকন্তু তালত আল্লাহি 
প্রশংসা কলিরন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি উপি 
দরূদও পলড়রন। এ নদলখ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
412 রতিরমযী ৩৫৪৬, আহমাদ ১৭৩৮ 
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বেলেন, “নোকরি তাড়াহুলড়া কিে।” অতঃপি রতরন তালক 
ডাকলেন ও তালক অথবা অনয কাউলক বেলেন, “যখন নকউ 
নদা‘আ কিলব, তখন নস নযন তাি পরবত্র প্ররতপােলকি প্রশংসা 
বর্ণনা নযালর্ ও আমাি প্ররত দরূদ ও সাোম নপশ কলি নদা‘আ 
আিম্ভ কলি, তািপি যা ইো (যথািীরত) প্রাথণনা কলি।” (আবু 
দাউদ, রতিরমযী) 413  

9/1413  َ يِب حم 
َ
ْجَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل َوَعْن أ َخَرَج : َمٍد َكْعِّب بن ع 

لْنَا ، َفق  وَل اهلِل قَْد َعِلْمنَا َكيَْف ن َسِلّم  َعلَيَْك، فََكيَْف ن َصِِلّ : َعلَيْنَا انَليِِبُ يَا رَس 
ٍد، َكَما َصلذ :  ق ول وا»: َعلَيَْك ؟ قَاَل  َمذ ٍد، ولََعَ آِل ُم  َمذ ْيَت لََعَ آِل امهلَل َصِلّ لََعَ ُم 

ٍد، َكَما بَاَرْكَت .  إبَْراِهيَم، إنذَك َْحِيٌد َُميٌد  َمذ ٍد، ولََعَ آِل ُم  َمذ امهلَل بَارِْك لََعَ ُم 
 متفٌق َعلَيْهِ .  «لََعَ آِل إبَْراِهيَم، إنذَك َْحِيٌد َُمْيدٌ 

৯/১৪১৩। আবূ মুহাম্মদ কা‘ব ইবলন ‘উজিাহ িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম (একদা) আমালদি রনকি এলে। আমিা বেোম, ‘নহ 
আল্লাহি িসূে! আপনাি প্ররত রকিালব সাোম নপশ কিলত হয় 
তা নজলনরি, রকন্তু আপনাি প্ররত দরূদ রকিালব পাঠাব?’ রতরন 
বেলেন, “নতামিা বলোঃ- 
                                                           
413 আবূ দাউদ ১৪৮১, রতিরমযী ৩৪৭৬, ৩৪৭৭, নাসায়ী ১২৮৪, আহমাদ 

২৩৪১৯ 
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‘আল্লা-হুম্মা স্বারল্ল আো মুহাম্মারদঁউ অআো আ-রে মুহাম্মদ, 
কামা স্বাল্লাইতা আো আ-রে ইবিা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। 
আল্লা-হুম্মা বা-রিক আো মুহাম্মারদঁউ অআো আ-রে মুহাম্মদ, 
কামা বা-িাকতা আো আ-রে ইবিা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম 
মাজীদ।’ 

যাি অথণ, নহ আল্লাহ! তুরম মুহাম্মদ তথা মুহাম্মলদি 
পরিবািবলর্ণি উপি দরুদ পাঠ কলিা; নযমন দরূদ নপশ 
কলিরিলে ইব্রাহীলমি পরিবািবলর্ণি উপি। রনশ্চয় তুরম প্রশংরসত 
ও অরত সম্মানাহণ। নহ আল্লাহ! তুরম মুহাম্মদ ও তাঁি পরিজনবলর্ণি 
প্ররত বিকত নারযে কি; নযমন বিকত নারযে কলিি ইব্রাহীলমি 
পরিজনবলর্ণি প্ররত। রনশ্চয় তুরম প্রশংরসত ও মহা সম্মানীয়।” 
(বুখািী ও মুসরেম) 414  

وٍد ابَلدرِي ريض اهلل عنه، قَاَل  11/1414 يب َمسع 
َ
ول  اهلِل : َوَعْن أ تَانَا  رَس 

َ
أ

بَاَدةَ  ، َفَقاَل ََل  ريض اهلل عنهصىل اهلل عليه وسلم، َوََنن  ِف جَمِْلِس َسعِد بن ع 
ْن ن  : بَْشْي  ْبن  َسعٍد ريض اهلل عنه 

َ
َمَرنَا اهلل َتَعاََل أ

َ
وَل اهلِل، أ َ َعلَيَْك يَا رَس  َصِِلّ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َحََّت َتَمَنيْنَا  فََكيَْف ن َصِِلّ َعلَيَْك ؟ فََسَكَت  رَس 
                                                           
414 সহীহুে বুখািী ৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭, মুসরেম ৪০৬, রতিরমযী ৪৮৩, 

নাসায়ী ১২৮৭-১২৮৯, আবূ দাউদ ৯৭৬, ইবনু মাজাহ ৯০৪, আহমাদ 
১৭৬৩৮, ১৭৬৩১, ১৭৬৬৭, দালিমী ১৩৪২ 
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ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َْل ، ث َم قَاَل رَس 
َ
نَه  لَْم يَْسأ

َ
امهلَل َصِلّ لََعَ :  ق ول وا» :أ

 َ ٍد، ولَََعَ آِل ُم  َمذ ٍد َولََعَ آِل ُم  َمذ ٍد، َكَما َصلذْيَت لََعَ آِل إبَْراِهيَم، َوَبارِْك لََعَ ُم  مذ
الَم  َكَما قَْد َعلِْمت مْ  يٌد، َوالّسذ ٍد، َكَما بَاَرْكت لََعَ آِل إبَْراِهيَم، إنذَك َْحِيٌد َُمِ َمذ  «ُم 

 رواه مسلم. 

১০/১৪১৪।  আবূ মাসঊদ বদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আমিা সায়াদ ইবলন উবাদা িারদয়াল্লাহু 
আনহু-এি মজরেলস উপরবষ্ট রিোম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি কালি এলে। বাশীি ইবলন সা‘আদ 
তাঁলক বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! মহান আল্লাহ আমালদিলক 
আপনাি প্ররত দরূদ পড়লত আলদশ কলিলিন, রকন্তু রকিালব 
আপনাি উপি দরূদ পড়ব?’ আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম রনরুত্তি থাকলেন। পরিলশলর্ আমিা আশা কিোম, 
যরদ (বাশীি) তাঁলক প্রশ্ন না কিলতন (নতা িাে হত)। েলর্ক পি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “নতামিা বলো, 

‘আল্লা-হুম্মা স্বারল্ল আো মুহাম্মারদঁউ অআো আ-রে মুহাম্মদ, 
কামা স্বাল্লাইতা আো আ-রে ইবিা-হীম। অবা-রিক আো 
মুহাম্মারদঁউ অআো আ-রে মুহাম্মদ, কামা বা-িাকতা আো আ-রে 
ইবিা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।’ 
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অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম মুহাম্মদ তথা মুহাম্মলদি পরিবািবলর্ণি 
উপি সাোত নপশ কি; নযমন সাোত নপশ কলিরিলে ইব্রাহীলমি 
পরিবািবলর্ণি উপি। আি তুরম মুহাম্মদ ও তাঁি পরিজনবলর্ণি 
প্ররত বিকত নারযে কি; নযমন বিকত নারযে কলিি ইব্রাহীলমি 
পরিজনবলর্ণি প্ররত। রনশ্চয় তুরম প্রশংরসত ও মহা সম্মানীয়। 

আি সাোম নকমন, তা নতা নতামিা নজলনি।” (মুসরেম)415   

يب 11/1415
َ
َيٍد الَساِعِدِيّ ريض اهلل عنه، قَاَل َوَعْن أ وَل : قَال وا:  ِح  يَا رَس 

ْزَواِجِه :  ق ول وا»: اهلِل َكيَْف ن َصِِلّ َعلَيَْك ؟ قَاَل 
َ
ٍد، َولََعَ أ َمذ امهلَل َصِلّ لََعَ ُم 

ٍد، َولََعَ  َمذ يذتِِه، َكَما َصلذْيَت لََعَ آِل إبَْراِهيَم، َوَبارِْك لََعَ ُم  رِّ
يذتِِه،  َوذ  رِّ

ْزَواِجِه َوذ 
َ
أ

 متفٌق َعلَيْهِ .  «َكَما بَاَرْكَت لََعَ آِل إبَْراِهيَم إنذَك َْحيٌد َُمِيدٌ 

১১/১৪১৫। আবূ হুমাইদ সালয়দী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, নোলকিা বেে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমিা 
রকিালব আপনাি প্ররত দরূদ নপশ কিব?’ রতরন বেলেন, 
“নতামিা বলো, “আল্লা-হুম্মা স্বারল্ল আো মুহাম্মারদঁউ অআো 
আযওয়া-রজরহ অযুরিণয়যারতরহ কামা স্বাল্লাইতা আো আ-রে ইবিা-
হীম, অবা-রিক আো মুহাম্মারদঁউ অআো আযওয়া-রজরহ 

                                                           
415 মুসরেম ৪০৫, রতিরমযী ৩২২০, নাসায়ী ১২৮৫, ১২৮৬, আবূ দাউদ ৯৭৯, 

আহমাদ ১৬৬১৯, ১৬৬২৪, ২১৮৪৭, মুওয়াত্তা মারেক ৩৯৮, দালিমী ১৩৪৩ 
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অযুরিণয়যারতরহ কামা বািাকতা আো আ-রে ইবিা-হীম, ইন্নাকা 
হামীদুম মাজীদ।” 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম মুহাম্মদ, তাঁি পেীর্র্ ও তাঁি 
বংশধ্লিি উপি সাোত নপশ কি; নযমন তুরম ইব্রাহীলমি 
বংশধ্লিি উপি সাোত নপশ কলিি। আি তুরম মুহাম্মদ, তাঁি 
পেীর্র্ ও তাঁি বংশধ্লিি  উপি বিকত বর্ণর্ কি নযমন তুরম 
ইবিাহীলমি বংশধ্লিি উপি বিকত বর্ণর্ কলিি। রনশ্চয় তুরম 
প্রশংরসত নর্ৌিবারিত। (বুখািী ও মুসরেম)416   

  

                                                           
416 সহীহুে বুখািী ২৩৬৯, ৬৩৬০, মুসরেম ৪০৭, নাসায়ী ১২৯৪, আবূ দাউদ 

৯৭৯, ইবনু মাজাহ ৯০৫, আহমাদ ২৩০৮৯, মুওয়াত্তা মারেক ৩৯৭ 
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ْذََكرِ 
َ
ْذََكرِ كَِتاب  اأْل
َ
  كَِتاب  اأْل

অধ্যায়: (১৫): রযরকি-আযকাি প্রসলে 

َِثّ َعلَْيهِ  -111 ْكِر َواحلْ  بَاب  فَْضِل اَِّلّ

পরিলেদ - ২৪৪: রযরকি তথা আল্লাহলক স্মির্ কিাি 
ফযীেত ও তাি প্ররত উৎসাহ দান 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ك  ﴿ ِ َّل  ِ ٱ رُ و  ك   ّلَل
 

َ أ ُ  [  45: وتالعنكب] ﴾ب 

“অবশযই আল্লাহি স্মির্ সবণলেষ্ঠ।” (সূিা আনকাবূত ৪৫ 
আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 

وِن  ذ  ٱف   ﴿ ُر ذ   ُك
 

ر  أ  [  152: ابلقرة] ﴾ ُكم  ُك

“নতামিা আমালক স্মির্ কি; আরমও নতামালদিলক স্মির্ 
কিব।” (সূিা বাকািা ১৫২ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেন, 
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رذ  ٱو   ﴿ ك   ُك َب ك  ف  ّن   ِف  َر ع   ِس ُ ة   ت َّض  ف  ي ُدون   و ِخ و  ل  ٱ ِمن   رِ ه  ل   ٱ و  ِ  لِ ق  ِ ل  ٱب لِ ٓأۡلٱو   ُغُدّو ا ّل   ص  ن و   ت ُك
ن   ِي  غ   ل  ٱ ّمِ ل  [  215: االعراف] ﴾ ٢٠٥ فِ

“নতামাি প্ররতপােকলক মলন মলন সরবনয় ও সশঙ্করচলত্ত 
অনুচ্চস্বলি প্রতুযলর্ ও সিযায় স্মির্ কি এবং তুরম উদাসীনলদি 
দেিুি হলয়া না।” (সূিা আ‘িাফ ২০৫ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 

ُروا  ذ  ٱو   ﴿ ِي   ّلَل  ٱ ُك ث م   اك  ُك لَ ف   لَع  ون  ُت ُِح  [  11: اجلمعة] ﴾ ل

“আল্লাহলক অরধ্ক-রূলপ স্মির্ কি; যালত নতামিা সফেকাম 
হও।” (সূিা জুমআ ১০ আয়াত)  

রতরন আিও বলেলিন, 

س  ل  ٱ إِنَ ﴿ ي  ُم س  ل  ٱو   لِِم ِم   ُم ين  لَذ  ٱو  ﴿: إََِل قَْوَل َتَعاََل  ﴾تِ ل ِرِ ِي   ّلَل  ٱ ك ث  تِ كِر   لَذ  ٱو   اك 
دَ  ع 

 
م ّلَلُ ٱ أ ة  َمغ   ل ُه ر  ج   فِ

 
أ م   ًراو  ي ِظ  [ 35: االحزاب] ﴾ ٣٥ اع 

“রনশ্চয়ই আত্ম্সমপণর্কািী (মুসরেম) পুরুর্ ও 
আত্ম্সমপণর্কািী (মুসরেম) নািী, ঈমানদাি পুরুর্ ও ঈমানদাি 
নািী, অনুর্ত পুরুর্ ও অনুর্ত নািী, সতযবাদী পুরুর্ ও সতযবাদী 
নািী, বধ্যণশীে পুরুর্ ও বধ্যণশীে নািী, রবনীত পুরুর্ ও রবনীত 
নািী, দানশীে পুরুর্ ও দানশীে নািী, নিাযা পােনকািী পুরুর্ ও 
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নিাযা পােনকািী নািী, নযৌনাে রহফাযতকািী (সংযমী) পুরুর্ ও 
নযৌনাে রহফাযতকািী (সংযমী) নািী, আল্লাহলক অরধ্ক স্মির্কািী 
পুরুর্ ও আল্লাহলক অরধ্ক স্মির্কািী নািী---এলদি জনয আল্লাহ 
েমা ও মহা প্ররতদান নিলখলিন।” (সূিা আহযাব ৩৫ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলিন, 

﴿  ٰ اي  ه  ُّي
 

ين  ٱ أ وا   ََّلِ ُن م  ا ُروا  ذ  ٱ ء  ِك   ّلَل  ٱ ُك ِي   ار  ذ ث وهُ  ٤١ اك  ُِح ّب ُك   و س  ة  ب ي ر  ِص
 

أ : االحزاب] ﴾ ٤٢ ًل و 
41،  42  ] 

“নহ ঈমানদাির্র্! নতামিা আল্লাহলক অরধ্ক স্মির্ কি এবং 
সকাে-সিযায় আল্লাহি পরবত্রতা ও মরহমা নঘার্র্া কি।” (সূিা 
আহযাব ৪১-৪২ আয়াত) 

এ মলমণ আিও অলনক রবরদত আয়াত িলয়লি। 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1416 يِب ه 
َ
ول  اهللِ : َوَعْن أ صىل اهلل  قَاَل رَس 

َُكَِمَتاِن َخِفيَفَتاِن لََعَ اللَِّّساِن، ثَِقيلََتاِن ِِف الِمزيَاِن، َحبِيبََتاِن إََِل »: عليه وسلم
ْبَحاَن اهللِ العظيمِ : الرذْْحَانِ  ْبَحاَن اهللِ َوِِبَْمِدهِ، س   متفٌق َعلَيْهِ .  «س 

১/১৪১৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “দু’রি 
কলেমা (বাকয) িলয়লি, নয দু’রি দয়াময় আল্লাহি কালি অরত 
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রপ্রয়, জবালন (উচ্চািলর্) খুবই সহজ, আমলেি পাল্লায় অতযন্ত 
িািী। তা হলে, ‘সুবহানাল্লারহ অরবহামরদহী, সুবহানাল্লারহে 
আযীম।’ অথণাৎ আমিা আল্লাহ তা‘আোি প্রশংসা সহকালি তাঁি 
পরবত্রতা নঘার্র্া কলিরি, মহান আল্লাহ অতীব পরবত্র।” (বুখািী ও 
মুসরেম)417  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعنْه  2/1417 : قَاَل رَس 
ق وَل »

َ
ْن أ

َ
، َواهلل  أ: أل َ إاِلذ اهلل  ْبَحاَن اهللِ، َواحَلْمد  هللِ، َوالَ إَِلى َحُب إَِلذ س 

َ
، أ ْكََب 

ْمس   ا َطلََعْت َعلَْيِه الّشذ  رواه مسلم . «ِممذ

২/১৪১৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“আমাি এই বাকযমাো (সুবহানাল্লারহ অেহামদুরেল্লারহ অো ইোহা 
ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবাি। (অথণাৎ আল্লাহি পরবত্রতা নঘার্র্া 
কিরি, আল্লাহি যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ িাড়া (সরতযকাি) নকালনা 
ইোহ ননই এবং আল্লাহ সব চাইলত মহান) পাঠ কিা নসই সমস্ত 
বস্তু অলপো অরধ্ক রপ্রয়, যাি উপি সূলযণাদয় হয়।” (মুসরেম) 418  
                                                           
417 সহীহুে বুখািী ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, মুসরেম ২৬৯৪, রতিরমযী ৩৪৬৭, 

ইবনু মাজাহ ৩৮০৬, আহমাদ ৭১২৭ 
418 সহীহুে বুখািী ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, মুসরেম ২৬৯৪, রতিরমযী ৩৪৬৭, 

ইবনু মাজাহ ৩৮০৬, আহমাদ ৭১২৭ 
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وَل اهلِل صىل اهلل: َوَعنْه 3/1419 َن رَس 
َ
َ »:  عليه وسلم قَاَل أ َمْن قَاَل الَ إَِلى

ٍء قَِديٌر، ِِف  ِّ ََشْ
َو لََعَ لُك  لْك  َوََل  احَلْمد  ؛ َوه  إاِلذ اهلل  وَْحَده  الَ ََشيَك ََل ، ََل  الم 

ِيَْت َعنْ  تِبَْت ََل  ِمَئة  َحَّسَنٍة، َوُم  ةٍ ََكنَْت ََل  َعْدَل َعْْشِ رِقَاٍب وك  ه  يَْوٍم ِمَئَة َمرذ
َحٌد 

َ
ْيَطاِن يَْوَمه  َذلَِك َحَّتذ ي ْمِِس، َولَْم يَأِت أ ِمَئة  َسيَِّئٍة، َوََكنَْت ََل  ِحْرزاً ِمَن الّشذ

ْكَْثَ ِمْنه  
َ
ٌل َعِمَل أ ا َجاَء بِِه إاِلذ رَج  ْفَضَل ِممذ

َ
ْبَحاَن اهلل » :َوقَاَل .  «بِأ َمْن قَاَل س 

ْت َخَطايَاه ، َوإْن ََكنَْت ِمْثَل َزَبِد اْلَْحرِ َوِِبَْمِدهِ، ِِف يَْوٍم مَِئَة َمرذ  طذ متفٌق .  «ٍة، ح 
 َعلَيْهِ 

৩/১৪১৮। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “ো ইোহা 
ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ো শািীকা োহ, োহুে মুেকু অোহুে হামদু 
অহুয়া আো কুরে শাইরয়ন ক্বাদীি।’ 

অথণাৎ এক অরিতীয় আল্লাহ বযতীত আি নকালনা সতয উপাসয 
ননই। তাঁি নকালনা শিীক ননই। (রবশাে) িালজযি রতরনই 
সাবণলিৌম অরধ্পরত। তাঁিই যাবতীয় স্তুরতমাো এবং সমস্ত বস্তুি 
উপি রতরন েমতাবান। 

নয বযরি এই নদা‘আরি রদলন একশবাি পড়লব, তাি দশরি 
নর্াোম আজাদ কিাি সমান ননকী অরজণত হলব, একশ’রি ননকী 
রেরপবদ্ধ কিা হলব, তাি একশ’রি গুনাহ নমাচন কিা হলব, উি 
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রদলনি সিযা অবরধ্ তা তাি জনয শয়তান নথলক বাঁচাি িোমন্ত্র 
হলব এবং তাি নচলয় নসরদন নকউ উত্তম কাজ কিলত পািলব না। 
রকন্তু যরদ নকউ তাি নচলয় নবশী আমে কলি তলব।” 

রতরন আিও বলেলিন, “নয বযরি রদলন একশবাি 
‘সুবহানাল্লারহ অরবহামরদহ’ পড়লব তাি গুনাহসমূহ নমাচন কিা 
হলব; যরদও তা সমুলদ্রি নফনা বিাবি হয়।” (বুখািী-মুসরেম) 419  

ّ صىل اهلل  4/1419 يِِبِ
نَصارِِيّ ريض اهلل عنه، َعِن انلَ

َ
يُوَب األ

َ
يب أ

َ
َوَعْن أ

لْك  ؛ َوََل  َمْن قَ »: عليه وسلم، قَاَل  َ إاِلذ اهلل  وَْحَده  الَ ََشِيَك ََل ، ََل  الم  اَل الَ إَِلى
ٍء قَِديٌر، َعْْشَ َمرذاٍت  ِّ ََشْ

َو لََعَ لُك  ، َوه  ٍس . احَلْمد  ْنف 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعَتَق أ

َ
ََكَن َكَمْن أ

 متفٌق َعلَيْهِ .  «مْن َوّدَلِ إْسَماِعيَل 

৪/১৪১৯। আবূ আইয়ূব আনসািী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু ো শািীকা োহ, োহুে মুেকু অোহুে 
হামদু অহুয়া আো কুরে শায়ইন ক্বাদীি’ রদলন দশবাি পাঠ কিলব, 
নস বযরি ইসমাইলেি বংশধ্লিি চািজন দাস মুি কিাি সমান 

                                                           
419 সহীহুে বুখািী ৩২৯৩, ৬৪০৫, রতিরমযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৮, ৩৪৬৯, আবূ 

দাউদ ৫০৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, ৩৮১২, আহমাদ ৭৯৪৮, ৮৫০২, 
৮৬১৬, ৮৬৫৬, ৯৮৯৭, ১০৩০৫, মুওয়াত্তা মারেক ৪৮৬, ৪৮৭ 
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সওয়াব োি কিলব।” (বুখািী-মুসরেম)420  

يب َذٍر ريض اهلل عنه قَاَل  5/1421
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

َحبذ اللََكَِم إََِل اهللِ » :وسلم 
َ
َحِبّ اللََكَِم إََِل اهللِ ؟ إِنذ أ

َ
ْخَِب َك بِأ

 
الَ أ

َ
ْبَحاَن : أ س 

 رواه مسلم . «اهللِ َوِِبَْمِدهِ 

৫/১৪২০। আবু যি িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক বেলেন, “ আরম রক নতামালক আল্লাহি রনকি সবণারধ্ক 
রপ্রয় কথা রক তা জানাব? আল্লাহি কালি সবণারধ্ক রপ্রয় কথা হে, 
‘সুবহানাল্লা-রহ অরবহামরদহ’ (অথণাৎ আল্লাহি সপ্রশংস পরবত্রতা 
নঘার্র্া কিরি।)” (মুসরেম) 421  

شَعِري ريض اهلل عنه قَاَل  6/1421
َ
يب َمالٍِك  األ

َ
ول  اهلِل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

 الِمزيَاَن، »: صىل اهلل عليه وسلم 
 
ور  َشْطر  اإِليماِن، َواحَلْمد  هللِ َتْمأل الُطه 

ْبَحاَن اهللِ َواحَلْمد  هللِ َتْمآلِن    -وَس 
َ
 أ

 
َماَواِت وَاألْرِض  -ْو َتْمأل . «َما َبْيَ الّسذ

 رواه مسلم

৬/১৪২১। আবূ মালেক আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
                                                           
420 সহীহুে বুখািী ৬৪০৪, মুসরেম ২৬৯৩, রতিরমযী ৩৫৫৩, রতিরমযী ৩৫৫৩, 

আহমাদ ২৩০০৫, ২৩০০৭, ২৩০৩৪, ২৩০৫৬, ২৩০৭১ 
421 মুসরেম ২৭৩১, রতিরমযী ৩৫৯৩, আহমাদ ২০৮১৩, ২০৯১৯, ২১০১৯ 
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রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“পরবত্রতা অলধ্ণক ঈমান। আি ‘আেহামদু রেল্লাহ’ (রকয়ামলত 
ননকীি) দাঁরড়পাল্লালক িলি নদলব এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আেহামদু 
রেল্লাহ’ আসমান ও জরমলনি মধ্যরস্থত শূনযতা পূর্ণ কলি নদয়।” 
(মুসরেম)422  

يِب َوَقاٍص ريض اهلل عنه قَاَل   7/1422
َ
ْعَرايٌب إََِل : َوَعْن َسعِد بِن أ

َ
َجاَء أ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َفَقاَل  ق وَل   : رَس 
َ
َ إاِلذ » :قَاَل  .َعِلّْمِِن لَِكَماً أ ق ْل الَ إَِلى

ْبَحاَن اهللِ َرِبّ  ْكََب  َكبرِياً، َواحلَْمد  هللِ َكثرياً، وَس 
َ
اهلل  وَْحَده  الَ ََشيَك ََل ، اهلل  أ

ةَ إاِلذ بِاهللِ الَعِزيِز احَلِكيمِ  ، َفَما يِل : قَاَل  «الَعا َِي، َوالَ َحوَل َوالَ ق وذ َفَهؤ الَِء لَِرِِبّ
ْقِِن :  ق ْل : اَل ؟ قَ   رواه مسلم.  «امهلَل اْغِفْر ِِل، َوارَْْحِِْن، َواْهِدِِن، َواْرز 

৭/১৪২২। সায়াদ ইবলন আবী অক্কবাস িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, একজন নবদুঈন আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সমীলপ এলস রনলবদন কিে, 
‘আমালক একরি কথা রশরখলয় রদন, আরম তা বেব।’ রতরন 
বেলেন, “বে, 

‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু ো শািীকা োহ, আল্লাহু আকবারু 
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কাবীিা, অেহামদু রেল্লারহ কাসীিা, অসুবহানাল্লারহ িারববে 
আ’োমীন, অো হাউো অো কু্বউওয়াতা ইল্লা রবল্লারহে আযীরযে 
হাকীম।’ 

অথণাৎ এক অরিতীয় আল্লাহ বযতীত প্রকৃত সতয উপাসয ননই, 
তাঁি নকান অংশীদাি ননই। আল্লাহ সবণারধ্ক মহান, আল্লাহি 
অতীব প্রশংসা, রবশ্বচিাচলিি পােনকতণা আল্লাহি পরবত্রতা 
নঘার্র্া কিরি। মহা পিাক্রমশােী প্রজ্ঞাময় আল্লাহি সাহাযয িাড়া 
নাড়া-চড়া কিাি (পাপ ও অশুি রজরনস নথলক নবলচ থাকা এবং 
পুর্যাজণন ও মেে সাধ্ন কিাি) েমতা ননই।” 

নোকরি বেে, ‘এ সব কথাগুরে আমাি প্রিুি জনয হে, 
আমাি জনয রক?’ রতরন বেলেন, “তুরম বে, ‘আল্লা-হুম্মার্রফিেী 
অিহামনী অহরদনী অিযুক্বনী।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আমালক েমা কি। আমাি প্ররত দয়া কি। 
আমালক সৎপথ প্রদশণন কি ও আমালক জীরবকা দাও।” 
(মুসরেম)423  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن ثَوَباَن  9/1423 ََكَن رَس 
، َومِْنَك »: وسلم إَِذا انَْْصََف ِمْن َصاَلتِِه اْستَْغَفَر ثاَلثَاً، َوقَاَل  الَم  نَْت الّسذ

َ
امهلَل أ
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، َتَباَرْكَت يَاَذا اجَلالَِل َواإِلْكَرامِ  الَم  ْوزَ  .«الّسذ
َ
ّ ِقيَل لأِل َحد  ر َواِة  -اِِعِ

َ
َو أ وَه 

ول  : َكيَْف االِْسِتْغَفار  ؟ قَاَل : -احلَِديِث  ْستَْغِفر  اهلل : َيق 
َ
ْستَْغِفر  اهلل، أ

َ
رواه . أ

 مسلم

৮/১৪২৩। সাওবান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন নামায নথলক সাোম 
রফিাি পি ঘুলি বসলতন, তখন রতনবাি ‘ইরস্তর্ফাি’ (েমা 
প্রাথণনা) কিলতন আি পড়লতন, ‘আল্লাহুম্মা আন্তাস সাোমু 
অরমনকাস সাোমু তাবািাকতা ইয়া যাে-জাোরে অে-ইকিাম। 
অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম শারন্তময়, নতামাি রনকি নথলকই শারন্ত 
আলস। তুরম বিকতময় নহ মরহমারিত ও মহানুিব। 

এ হারদসরিি অনযতম বর্ণনাকািী আওযায়ী (িহঃ)নক প্রশ্ন 
কিা হে, ‘ইরস্তর্ফাি’ রকিালব হলব? উত্তলি রতরন বেলেন, বেলব, 
‘আস্তার্রফরুল্লাহ, আস্তার্রফরুল্লাহ।’ (অথণাৎ আরম আল্লাহি রনকি 
েমা প্রাথণনা কিরি।) (মুসরেম) 424  

عبََة ريض اهلل عنه 9/1424 ِغَْيةِ بِن ش  وَل : وََعِن الم  َن رَس 
َ
اهلِل صىل اهلل  أ

َ إاِلذ اهلل  وَْحَده  الَ » :عليه وسلم ََكَن إَِذا فََرَغ ِمَن الَصاَلِة وََسلََم، قَاَل  الَ إَِلى
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ٍء قَِديٌر،  امهلَل الَ َمانَِع لَِما  ِّ ََشْ
َو لََعَ لُك  ، َوه  لْك  َوََل  احَلْمد  يَك ََل ، ََل  الم  ََشِ

ْعِطَي لَِما  ْعَطْيَت، َوالَ م 
َ
 متفٌق َعلَيْهِ .  «َمَنْعَت، َوالَ َيْنَفع  َذا اجَلِدّ ِمْنَك اجَلدُ أ

৯/১৪২৪। মুর্ীিাহ ইবন শু‘বাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন নামাযালন্ত সাোম 
রফিলতন, তখন এই নদা‘আ পড়লতন: 

‘ো ইোহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ো শািীকা োহ, োহুে মুেকু 
অোহুে হামদু অহুয়া আো কুরে শাইরয়ন ক্বাদীি। আল্লা-হুম্মা ো 
মা-রনয়া রেমা আ’ত্বাইতা, অো মু’রত্বয়া রেমা মানা’তা অো 
য়যানফাউ যাে জারদ্দ রমনকাে জাদ্দ্।’ 

অথণাৎ এক অরিতীয় আল্লাহ বযতীত আি নকান সতয উপাসয 
ননই। তাঁি নকান শিীক ননই। (রবশাে) িালজযি রতরনই সাবণলিৌম 
অরধ্পরত। তাঁিই যাবতীয় স্তুরতমাো এবং সমস্ত বস্তুি উপি রতরন 
েমতাবান। নহ আল্লাহ! তুরম যা দান কি তা নিাধ্ কিাি এবং যা 
নিাধ্ কি তা দান কিাি সাধ্য কালিা ননই। আি ধ্নবালনি ধ্ন 
নতামাি আযাব নথলক মুরি নপলত নকান উপকালি আসলব না। 
(বুখািী-মুসরেম) 425  
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ول   َوَعنْ  11/1425 نَه ََكَن َيق 
َ
َما أ َعبِد اهلل بِن الُزَبْْيِ ريَِضَ اهلل َتَعاََل َعنه 

ّ َصاَلٍة، ِحنْيَ ي َسِلّم  
ِ
ب َر لُك  لْك  َوََل  »: د  َ إاِلذ اهلل  وَْحَده  الَ ََشيَك ََل ، ََل  الم  الَ إَِلى

ٍء قَِديٌر  ِّ ََشْ
َو لََعَ لُك  ، َوه  ، َوالَ الَ َحْوَل َوالَ ق  . احَلْمد  َ إاِلذ اهلل  ةَ إاِلذ بِاهللِ، الَ إَِلى وذ

ْلِِصَي  َ إاِلذ اهلل  َم  ، الَ إَِلى َنْعب د  إاِلذ إيذاه ، ََل  اّنلِّْعَمة  َوََل  الَفْضل  َوََل  اّثلذَناء  احَلَّسن 
ونَ  يَن َولَْو َكرِهَ الََكفِر  ول  اهلِل صىل اهلل عليه َوََكَن رَس  : قَاَل اْبن  الُزَبْْيِ  .«ََل  اّدِلّ

ّ َصاَلٍة 
ِ
ب َر لُك  َهِلّل  بِِهَن د   رواه مسلم. وسلم، ي 

১০/১৪২৫। আবু্দল্লাহ ইবন যুবাইি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন প্ররতরি নামালযি পশ্চালত যখন সাোম রফিলতন, 
তখন এই নদা‘আরি পড়লতন, 

“ো ইোহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ো শািীকা োহ, োহুে মুেকু 
অোহুে হামদু অহুয়া আো কুরে শাইরয়ন ক্বাদীি। ো হাউো অো 
কু্বউওয়াতা ইল্লা রবল্লারহ। ো ইো-হা ইল্লাল্লা-হু অো না‘বুদু ইল্লা 
ইয়যা-হু োহুরন্ন’মাতু অোহুে ফাযবেু অোহুস সানা-উে হাসান, ো 
ইো-হা ইল্লাল্লা-হু মুখরেস্বীনা োহুদ্দীনা অোউ কারিহাে কা-
রফরূন।” 

অথণাৎ এক অরিতীয় আল্লাহ বযতীত আি নকান সতয উপাসয 
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ননই। তাঁি নকান শিীক ননই। (রবশাে) িালজযি রতরনই সাবণলিৌম 
অরধ্পরত। তাঁিই যাবতীয় স্তুরতমাো এবং সমস্ত বস্তুি উপি রতরন 
েমতাবান। আল্লাহি নপ্রির্া দান িাড়া পাপ নথলক রফিাি এবং 
সৎকাজ কিাি (নড়া-চড়াি) শরি ননই। আল্লাহ বযতীত নকউ সতয 
উপাসয ননই। তাঁি িাড়া আমিা আি কালিা ইবাদত করিনা, তাঁিই 
যাবতীয় সম্পদ, তাঁিই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁিই যাবতীয় সু-
প্রশংসা, আল্লাহ িাড়া নকান সতয উপাসয ননই। আমিা রবশুদ্ধ 
রচলত্ত তাঁিই উপাসনা করি, যরদও কালফি দে তা অপিে কলি। 

ইবলন যুবাইি িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উি নদা‘আরি প্রলতযক নামালযি 
পি পড়লতন। (মুসরেম) 426  

َريَرَة ريض اهلل عنه 11/1426 يِب ه 
َ
وَل : َوَعْن أ تَْوا رَس 

َ
َهاِجِريَن أ َقراَء الم  َن ف 

َ
أ

ْهل  ادُلثوِر : اهلِل، َفَقال وا
َ
ِقيِم، ي َصلُوَن َكَما َذَهَّب أ ىَل، َوانَلِعيِم الم  بِادَلرََجاِت الع 

وَن،  ْمَواٍل، حَي ُجوَن، َويَْعتَِمر 
َ
ْم فَْضٌل ِمْن أ ، َولَه  وم  وَن َكَما نَص  وم  ، َوَيص  ن َصِِلّ

وَن، َوَيتََصَدق وَن  َاِهد  وَن بِِه مَ » :َفَقاَل . َوُي  ْم َشيْئاً ت ْدرِك  َعلِّم ك 
 
الَ أ

َ
ْن أ

ْم إاِلذ َمْن  فَْضَل مِْنك 
َ
َحٌد أ

َ
ون  أ ْم، َوالَ يَك  وَن بِِه َمْن َبْعَدك  ْم، َوتَّْسبِق  َسَبَقك 

وَل اهلِل، قَاَل : قَال وا «َصَنَع مِْثَل َما َصَنْعت ْم؟ وَن، : بىََل يَا رَس  وَن، َوََتَْمد  َّسبِّح 
ت 

                                                           
426 মুসরেম ৫৯৪, নাসায়ী ১৩৩৯, ১৩৪০, আবূ দাউদ ১৫০৬, আহমাদ 
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ِّ َصالٍَة ثاَلثاً َوثاَلثِ 
وَن، َخلَْف لُك  يِب  .«يَ َوت َكَِبّ 

َ
ب و َصاِلٍح الَراوِي َعن أ

َ
قَاَل أ

ئَِل َعْن َكيِْفيَِة ِذْكرِِهَن قَاَل  َريَرَة ريض اهلل عنه، لََما س  ول: ه  بَْحان اهلِل، : َيق  س 
َن ثاَلثاً َوثاَلِثنيَ  ُه  َن َك  وَن ِمنه  ، َحََّت يَك   متفٌق َعلَيْهِ . َواحلَْمد  هلِل، واهلل  أْكََب 

سِلٌم ِِف ِرَوايَِتهِ َوَزاَد  وِل اهلِل صىل اهلل : م  َهاِجِريَن إََِل رَس  َقَراء  الم  فَرََجَع ف 
ْمَواِل بَِما َفَعلْنَا َفَفَعل وا ِمثْلَه  ؟ َفَقاَل : عليه وسلم، َفَقال وا

َ
ْهل  األ

َ
َسِمَع إِْخَوان نَا أ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   . «ِه َمْن يََّشاء  َذلَِك فَْضل  اهلل ي ؤتِي» :رَس 

১১/১৪২৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
একদা র্িীব মুহারজি (সাহারবর্র্) িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! ধ্নীিাই 
নতা উঁচু উঁচু মযণাদা ও রচিস্থায়ী সম্পলদি অরধ্কািী হলয় নর্ে। 
তািা নামায পড়লি, নযমন আমিা নামায পড়রি, তািা নিাযা িাখলি, 
নযমন আমিা িাখরি। রকন্তু তালদি উিৃত্ত মাে আলি, ফলে তািা 
হজ্জ কিলি, উমিাহ কিলি, রজহাদ কিলি ও সদকা কিলি, (আি 
আমিা কিলত পািরি না)।’ এ কথা শুলন রতরন বেলেন, “আরম রক 

নতামালদিলক এমন রজরনস রশরখলয় নদব না, যাি িািা নতামিা 
নতামালদি অগ্রবতণীলদি মযণাদা োি কিলব, নতামালদি পিবতণীলদি 
নথলক অগ্রবতণী থাকলব এবং নতামালদি মত কাজ নয কিলব, নস 
িাড়া অনয নকউ নতামালদি চাইলত নেষ্ঠতি হলত পািলব না?” তাঁিা 
বেলেন, ‘অবশযই নহ আল্লাহি িসূে! (আমালদিলক তা রশরখলয় 
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রদন।)’ রতরন বেলেন, “প্রলতযক (ফিয) নামালযি পলি ৩৩ বাি 
তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীি পাঠ কিলব।” 

আবূ হুিাইিা নথলক বর্ণনাকািী আবূ সালেহ বলেন, ‘রকিালব 
পাঠ কিলত হলব, তা রজজ্ঞাসা কিা হলে রতরন বেলেন, 
‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবাি’ ও ‘আে-হামদু রেল্লাহ’ বেলব। 
নযন প্রলতযকরি বাকয ৩৩ বাি কলি হয়। (বুখািী-মুসরেম)427  

মুসরেলমি বর্ণনায় এ কথা বাড়রত আলি নয, অতঃপি র্িীব 
মুহারজির্র্ পুনিায় আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি রনকি এলস বেলেন, ‘আমিা নয আমে কিরি, নস আমে 
আমালদি ধ্নী িাইলয়িা নশানাি পি তািাও আমে শুরু কলি 
রদলয়লি? (এখন নতা তািা আবাি আমালদি নচলয় অগ্রবতণী হলয় 
যালব।)’ আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
“এ হে আল্লাহি অনুগ্রহ; রতরন যালক ইো তা দান কলিন।” 

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  12/1427 َمْن َسبذَح اهلَل »: َوَعنْه، َعن رَس 
ّ َصالَةٍ ثاَلَثاً َوثاَلَثَِي، وَْحِ 

ِ
ب ِر لُك  َ اهلل ثاَلَثاً ِِف د  َد اهلَل ثاَلثاً َوثاَلَثَِي، َوَكَبذ

لْك  َوََل  : َوثاَلَثَِي، َوقَاَل َتَماَم الِمَئةِ  َ إاِلذ اهلل  وَحَده  الَ ََشِيَك ََل ، ََل  الم  الَ إَِلى
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ِفَرْت َخَطايَاه  َوإِْن ََكنَْت مِْثَل زَ  ٍء قَِديٌر، غ  ِّ ََشْ
َو لََعَ لُك  ، َوه  . «َبِد اْلَْحرِ احَلْمد 

 رواه مسلم

১২/১৪২৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি 
প্রলতযক (ফিয) নামায বাদ ৩৩ বাি সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বাি 
আেহামদু রেল্লাহ ও ৩৩ বাি আল্লাহু আকবাি এবং একশত পূর্ণ 
কিলত ‘ো-ইো-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু ো শািীকাোহু োহুে মুেকু 
অোহুে হামদু অহুয়া আো কুরে শায়ইন ক্বাদীি’ পড়লব, তাি 
গুনাহসমূহ মাফ কলি নদওয়া হলব; যরদও তা সমুলদ্রি নফনাি 
সমান হয়। (মুসরেম) 428  

ْجَرَة  13/1429 وِل اهلِل صىل اهلل ريض اهلل عنهَوَعْن َكْعِّب بِن ع  ، َعْن رَس 
ِّ َصالٍَة » :ه وسلم، قَاَل علي

ب َر لُك  ْو فَاِعل ه نذ ـ د 
َ
َباٌت الَ ََيِيب  قَائِل ه نذ ـ أ َعِقّ م 

ْرَبٌع َوثاَلَث وَن . ثاَلٌَث َوثاَلَث وَن تَّْسبِيَحةً : َمْكت وَبةٍ 
َ
َوثاَلٌَث وثاَلَث وَن ََتِْميَدةً، وَأ

 رواه مسلم.  «تَْكبرَِيةً 

১৩/১৪২৮। কা‘ব ইবলন উজিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
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“নামাযালন্ত রকিু বাকয িলয়লি বা রকিু কমণ িলয়লি, নসগুরে নয 
পড়লব বা (পাঠ) কিলব, নস আলদৌ বযথণ হলব না। তা হলে 
প্রলতযক ফিয নামায বাদ ৩৩ বাি সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বাি 
আেহামদুরেল্লাহ ও ৩৪ বাি আল্লাহু আকবাি পড়া।” (মুসরেম)429  

يب َوقَاٍص ريض اهلل عنه 14/1429
َ
وَل اهلِل صىل : َوَعْن َسعِد بِن أ َن رَس 

َ
أ

ب َر الَصلَواِت بِهؤ الَِء اللََكَِماِت  وذ  بَِك »: اهلل عليه وسلم ََكَن َيتََعوَذ  د  ع 
َ
امهلَل إِِنّ أ

 ِ  ب
وذ  ع 

َ
وذ  بَِك مِْن فِْتَنِة ِمَن اجل َْبِ َواْل ْخِل، وَأ ِر، وَأع  م  ْرَذِل الع 

َ
َردذ إََِل أ

 
ْن أ

َ
َك ِمْن أ

وذ  بَِك ِمْن فِْتَنِة الَقَْبِ  ع 
َ
 رواه ابلخاري.  «اّدُلْنَيا، وَأ

১৪/১৪২৯। সায়াদ ইবলন আবী ওয়াক্কাস িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
নামাযসমূলহি নশর্াংলশ এই নদা‘আ পলড় আেয় প্রাথণনা কিলতন, 

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমনাে বুখরে অ আঊযু রবকা 
রমনাে জুবরন অ আঊযু রবকা রমন আন উিাদ্দা ইো আিযারেে 
উমুরি অ আঊযু রবকা রমন রফতনারতদু্দন্য়য়যা অ আঊযু রবকা রমন 
রফতনারতে ক্বাব্র।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম নতামাি রনকি কাপণর্য ও 

                                                           
429 মুসরেম ৫৯৬, রতিরমযী ৩৪১২, নাসায়ী ১৩৪৯ 
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িীরুতা নথলক পানাহ চারে, স্থরবিতাি বয়লস কবরেত হওয়া 
নথলক আরম নতামাি রনকি আেয় প্রাথণনা কিরি আি দুরনয়াি 
রফতনা ও কবলিি রফতনা নথলক নতামাি রনকি আেয় চারে। 
(বুখািী)430     

َعاٍذ ريض اهلل عنه 15/1431 وَل اهلِل صىل اهلل ع:َوَعْن  م  َن رَس 
َ
ليه وسلم، أ

َخَذ بِيَِدهِ، َوقَاَل 
َ
ِحبَُك » :أ

 
َعاذ ، َواهللِ إِِنّ أل َعاذ  الَ » :َفَقاَل  «يَا م  وِصيَك يَا م 

 
أ

ول   ّ َصالَة َتق 
ِ
ب ِر لُك  ّْسِن :  تََدَعنذ ِِف د  ْكرَِك، وَح  ِعِِنّ لََعَ ِذْكرَِك، َوش 

َ
امهلَل أ

ب و داود بإسناد صحيح.  «ِعَباَدتَِك 
َ
 رواه أ

১৫/১৪৩০। মু‘আয িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, একদা 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি হাত ধ্লি বেলেন, 
“নহ মুআয! আল্লাহি শপথ! আরম অবশযই নতামালক িােবারস।” 
অতঃপি রতরন বেলেন, “নহ মুআয! আরম নতামালক অরসয়ত 
কিরি নয, তুরম প্রলতযক নামালযি নশর্াংলশ এ নদা‘আরি পড়া 
অবশযই তযার্ কিলব না, ‘আল্লা-হুম্মা আইন্নী আো রযকরিকা 
ওয়াশুকরিকা অহুসরন ইবা-দারতক।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম আমালক নতামাি রযরকি (স্মির্), 
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শুকি (কৃতজ্ঞতা) এবং সুেি ইবাদত কিলত সাহাযয দান কি।”  
(আবূ দাউদ, সহীহ সানাদ)431  

َريَرَة ريض اهلل 16/1431 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : عنه  َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ول  » :وسلم، قَاَل  ْرَبٍع، َيق 
َ
ْم فَلْيَّْسَتِعْذ بِاهللِ مِْن أ ك  َحد 

َ
َد أ امهلَل إِِنّ :  إَِذا تََّشهذ

وذ  بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنذَم، َوِمْن َعَذاِب الَقَْبِ، َوِمْن فِْتنَِة الَمْحَيا وَالَْمَماِت،  ع 
َ
أ

الِ  َوِمْن ََشِّ  جذ  رواه مسلم.  «فِْتنَِة الَمِّسيِح اّدلذ

১৬/১৪৩১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
নতামালদি নকউ (নামালযি মলধ্য) তাশাহহুদ (অথণাৎ আত্-
তারহয়যাত) পড়লব, তখন নস এ চািরি রজরনস হলত আল্লাহি 
রনকি আেয় প্রাথণনা কিলব; বেলব, 

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমন আযা-রব জাহান্নাম, অরমন 
আযা-রবে ক্বাব্র, অরমন রফতনারতে মাহয়যা অেমামা-ত, অরমন 
শারিণ রফতনারতে মাসীরহদ্ দাজ্জা-ে।’  

অথণাৎ নহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম জাহান্নাম ও কবলিি আযাব 
নথলক, জীবন ও মৃতুযি রফতনা নথলক এবং কানা দাজ্জালেি 

                                                           
431 আবূ দাউদ ১৫২২, ৫৪৮২, ৫৪৮৩, আহমাদ ২১৬২১ 
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রফতনাি অরনষ্ট নথলক নতামাি রনকি আেয় প্রাথণনা কিরি।” 
(মুসরেম)432  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن َلََعٍ ريض اهلل عنه، قَاَل  17/1432 ََكَن رَس 
ول  َبنْيَ التََشُهِد َوالتَ  ون  ِمْن آِخِر َما َيق   : ْسِليمِ وسلم، إَِذا قَاَم إََِل الَصاَلِة يَك 

« ، ْفت  رَْسَ
َ
، َوَما أ ْعلَْنت 

َ
ْرت  َوَما أ رَْسَ

َ
، َوَما أ ْرت  ْمت  َوَما أخذ امهلَل اْغِفْر ِِل َما قَدذ

نَْت 
َ
َ إاِلذ أ ، الَ إَِلى ر  َؤِخّ نَْت الم 

َ
، وَأ م  َقِدّ نَْت الْم 

َ
، أ ْعلَم  بِِه ِمِِنّ

َ
نَْت أ

َ
رواه .  «َوَما أ
 مسلم

১৭/১৪৩২। আেী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন নামালযি জনয 
দণ্ডায়মান হলতন, তখন তাশাহহুদ ও সাোম রফিাি মধ্যখালন নশর্ 
নবোয় অথণাৎ সাোম রফিবাি আলর্) এই নদা‘আ পড়লতন, 
“আল্লা-হুম্মার্রফিেী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্খািতু অমা আসিািতু 
অমা আ‘োনতু অমা আসিাফতু অমা আন্তা আ‘োমু রবহী রমন্নী, 
আন্তাে মুক্বারদ্দমু অ আন্তাে মুআখরখরু ো ইো-হা ইল্লা আন্ত্।” 

                                                           
432 সহীহুে বুখািী ১৩৭৭, মুসরেম ৫৮৮, রতিরমযী ৩৬০৪, নাসায়ী ১৩১০, 
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অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম আমালক মাজণনা কি, নয অপিাধ্ আরম 
পূলবণ কলিরি এবং যা পলি কলিরি, যা নর্াপলন কলিরি এবং যা 
প্রকালশয কলিরি, যা অরতরিি কলিরি এবং যা তুরম আমাি চাইলত 
অরধ্ক জান। তুরম আরদ, তুরমই অন্ত। তুরম বযতীত নকউ সতয 
উপাসয ননই। (মুসরেম)433  

صىل اهلل عليه ََكَن انَليِِبُ : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  19/1433
وِدهِ  وسلم ج  وِعِه وَس  ْوَل ِِف ر ك  ْن َيق 

َ
ْبَحانََك  امهلَل َربذنَ »: ي ْكِْث  أ ا َوِِبَْمِدَك،  س 
 متفٌق َعلَيْهِ  .«امهلَل اْغِفْر ِِل 

১৮/১৪৩৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় (নামালযি) রুকু ও 
রসজদালত এই তাসবীহরি অরধ্ক মাত্রায় পড়লতন, ‘সুবহানাকা 
আল্লাহুম্মা িাববানা অরবহামরদক, আল্লাহুম্মার্রফিেী।’ অথণাৎ নহ 
আমালদি প্রিু আল্লাহ! নতামাি প্রশংসা সহকালি নতামাি পরবত্রতা 
নঘার্র্া কিরি, নহ আল্লাহ আমালক েমা কি। (বুখািী ও মুসরেম) 
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434  

ول  ِِف : َوَعنْها 19/1434 وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ََكَن َيق  َن رَس 
َ
أ

وِدهِ  ج  وِعِه وَس   رواه مسلم.  «َرُب الَمالَئَِكِة َوالُروِح سُبوٌح ق ُدوٌس »: ر ك 

১৯/১৪৩৪। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু স্বীয় (নামালযি) রুকু ও রসজদালত 
পড়লতন, ‘সুববূহুন কু্বদূ্দসুন িাববুে মাো-ইকারত অরূণহ।’ অথণাৎ 
অরত রনিঞ্জন, অসীম পরবত্র নফলিশতামন্ডেী ও রজবিীে  عليه
  এি প্রিু (আল্লাহ)। (মুসরেম)435- السالم

َما 21/1435 وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  َن رَس 
َ
أ

وا فِيِه الرذبذ » :وسلم، قَاَل  م  وع  َفَعِظّ ا الُرك  مذ
َ
ود  -َعزذ وََجلذ  -فَأ ا الُّسج  مذ

َ
، وَأ

وا ِِف  مْ فَاْجَتِهد  ْن ي ّْستََجاَب لَك 
َ
 رواه مسلم.  «اّدُلََعءِ، َفَقِمٌن أ

২০/১৪৩৫। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “রুকুলত 
নতামিা িলবি বড়াই বর্ণনা কি (অথণাৎ ‘সুবহানা িারববয়যাে 
আযীম’ পড়)। আি রসজদায় নদা‘আ কিলত সলচষ্ট হও। কাির্, 
নতামালদি জনয নস নদা‘আ কবূে হওয়াি উপযুি।” (মুসরেম)436  

َريَرَة ريض اهلل عنه  21/1436 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

وا اّدُلََعءَ » :وسلم، قَاَل  ْكِْث 
َ
َو َساِجٌد، فَأ ِِّه َوه  ون  الَعْبد  ِمْن َرب ْقَرب  َما يَك 

َ
.  «أ

 رواه مسلم

২১/১৪৩৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “বাো স্বীয় 
প্রিুি সবণারধ্ক রনকিবতণী হয় তখন, যখন নস নসজদাি অবস্থায় 
হয়। সুতিাং (ঐ সময়) নতামিা নবরশ মাত্রায় নদা‘আ কি।” 
(মুসরেম) 437  

َن : َوَعنْه 22/1437
َ
ول  ِِف أ وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ََكَن َيق  رَس 

وِدهِ  ج  ذه  » : س  ََل  َوآِخرَه ، َوَعالَنِيَتَه  َورَِسذه  : امهلَل اْغِفْر ِل َذنيِِْب ُك  وذ
َ
، وَأ .  «ِدقذه  وَِجلذه 

 رواه مسلم
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২২/১৪৩৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রসজদা কিাি সময় এই 
নদা‘আ পড়লতন,  ‘আল্লা-হুম্মারফফিেী  যামবী  কুল্লাহ,  রদক্কবাহু 
অরজল্লাহ, অআউওয়াোহু অ আ-রখিাহ, অ আো-রনয়যাতাহু 
অরসিণাহ।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম আমাি কম ও নবশী, পূলবণি ও পলিি, 
প্রকারশত ও গুপ্ত সকে প্রকাি পাপলক মাফ কলি দাও। (মুসরেম) 
438  

اْفتََقْدت  انَليَِب صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  23/1439
َو َراِكٌع  ، فَإَِذا ه  ْو َساِجٌد  -عليه وسلم، َذاَت يَلْلٍَة، َفتََحَسْست 

َ
ول   -أ : َيق 

نَت »
َ
َ إاِلذ أ ْبَحانََك َوِِبَْمِدَك، الَ إَِلى فََوَقَعْت يَِدْي لََعَ َبّْطِن قََدَميِْه، : َويِف ِرَوايَةٍ  «س 

ول   َو َيق  وَبتَاِن، وَه  َما َمنْص  َو ِِف الَمْسِجِد وَه  وذ  بِرَِضاَك ِمْن » :وَه  ع 
َ
امهلَل إِِنّ أ

ْحِِص َثنَاًء َعلَْيَك 
 
وذ  بَِك ِمْنَك، الَ أ ع 

َ
وَبتَِك، وَأ ق  َسَخِطَك، َوبِمَعافَاتَِك ِمْن ع 

ثْ 
َ
نَْت َكَما أ

َ
 رواه مسلم. «نَْيَت لََعَ َنْفِّسَك أ

২৩/১৪৩৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা িালত্র নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
(রবিানায়) রনলখাজঁ নপোম। কালজই আরম হাতড়ালত হাতড়ালত 

                                                           
438 মুসরেম ৪৮৩, আবূ দাউদ ৮৭৮ 
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তালক রুকু বা রসজদাি অবস্থায় নপোম। রতরন তালত পড়রিলেন, 
‘সুবহানাকা অরবহামরদকা ো ইো-হা ইল্লা আন্ত্।’ অনয এক 
বর্ণনায় আলি, রতরন তাঁি নামালযি স্থালন (রসজদায়) রিলেন। তাঁি 
দু’রি পালয়ি নচলিায় আমাি হাত পড়ে। তাঁি পালয়ি পাতা দুলিা 
খাড়া রিে এবং রতরন এই নদা‘আ পড়রিলেন, ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী 
আঊযু রবরিিা-কা রমন সাখারত্বক, অরবমুআফা-রতকা রমন 
উকূ্ববারতক, অ আঊযু রবকা রমন্য়কা ো উহ্স্বী সানা-আন ‘আোইকা 
আন্তা কামা আসনাইতা আো নাফরসক্।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম নতামাি সন্তুরষ্টি অসীোয় 
নতামাি নক্রাধ্ নথলক, নতামাি েমাশীেতাি অসীোয় নতামাি 
শারস্ত নথলক এবং নতামাি সত্তাি অসীোয় নতামাি আযাব নথলক 
আেয় প্রাথণনা কিরি। আরম নতামাি উপি নতামাি প্রশংসা গুলন 
নশর্ কিলত পারি না, নযমন তুরম রনলজি প্রশংসা রনলজ কলিি। 
(মুসরেম)439  

يب َوَقاٍص ريض اهلل عنه قَاَل  24/1439
َ
وِل : َوَعْن َسعِد بِن أ َنا ِعنَْد رَس  ك 

ْن يَ » :اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َفَقاَل 
َ
ْم أ ك  َحد 

َ
يَعِجز  أ

َ
ِّ يَوٍم أ

ْكِّسَب ِِف لُك 
لَْف َحَّسنٍَة 

َ
لَسائِهِ  «!أ ََل  َسائٌِل ِمْن ج 

َ
لَف َحَسنٍَة ؟ قَاَل : فََسأ

َ
 :َكيَْف يَْكِسّب  أ
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لف  َخِطيَئةٍ »
َ
َُّط َعْنه  أ ْو حي 

َ
لْف  َحَّسَنٍة، أ

َ
.  «ي َّسبِّح  ِمَئَة تَّْسبِيَحٍة َفي ْكَتب  ََل  أ

 رواه مسلم

২৪/১৪৩৯। সায়াদ ইবলন আবূ ওয়াক্কাস িারদয়াল্লাহু আনহু 
নথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, আমিা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি উপরস্থত রিোম। রতরন বেলেন, 
“নতামালদি নকান বযরি প্রতযহ এক হাজাি ননকী অজণন কিলত 
অপাির্ হলব রক?” তাঁি সালথ উপরবষ্ট বযরিলদি একজন রজজ্ঞাসা 
কিে, ‘রকিালব এক হাজাি ননকী অজণন কিলব?’ রতরন বেলেন, 
“একশ’বাি তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়লব। ফলে তাি জনয এক 
হাজাি ননকী নেখা হলব অথবা এক হাজাি গুনাহ রমরিলয় নদওয়া 
হলব।” (মুসরেম)440  

হুমাইদী বলেন, মুসরেম গ্রলন্থ এ িকম  َُط ْو حي 
َ
 --- অথবা) أ

রমরিলয় নদওয়া হলব) এলসলি। বািক্বানী বলেন, এরিলক শু’বাহ, 
আবূ আওয়ানাহ ও ইয়াহয়যা আেক্বাত্তান নসই মুসা হলত বর্ণনা 
কলিলিন, যাি সূলত্র ইমাম মুসরেম বর্ণনা কলিলিন। এঁিা 
বলেলিন,  َُط  অথণাৎ তালত (এবং --- রমরিলয় নদওয়া হলব।) َوحي 

‘ওয়াও’-এি পূলবণ ‘আরেফ’ বর্ণ ননই। (আি তাি মালন হে, তাি 
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জনয এক হাজাি ননকী নেখা হলব এবং এক হাজাি গুনাহও 
রমরিলয় নদওয়া হলব।) 

يب َذٍرّ ريض اهلل عنه 25/1441
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ْم َصَدقةٌ » :وسلم،  قَاَل  َحِدك 
َ
الَََم ِمْن أ ّ س 

ِ
ُ تَّْسبيَحٍة : ي ْصبح  لََعَ لُك  فلَُك 

 ُ ُ ََتْميَدٍة َصَدقٌَة، َولُك  ْمٌر َصَدقٌة، َولُك 
َ
ُ تَْكبرَِيٍة َصَدقٌَة، وأ  َتْهلِيلٍة َصَدقٌَة، َولُك 

ْزِئ  ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن  ْنَكِر َصَدقٌَة، َوَي  وِف َصَدقٌَة، َوَنْْهٌ َعِن الم  بِالَمْعر 
َما ِمَن الُضَح  ه   رواه مسلم .«يَْرَكع 

২৫/১৪৪০। আবূ জি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, “নতামালদি মলধ্য 
প্রলতযলকি প্রলতযক (হালড়ি) নজালড়ি পে নথলক প্রাতযরহক 
(প্রলদয়) সদকা িলয়লি। সুতিাং প্রলতযক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ 
বো) সদকা, প্রলতযক তাহমীদ (আেহামদু রেল্লাহ বো) সদকা, 
প্রলতযক তাহেীে (ো ইোহা ইল্লাল্লাহ বো) সদকা, প্রলতযক 
তাকবীি (আল্লাহু আকবাি বো) সদকা এবং িাে কালজি আলদশ 
প্রদান ও মে কাজ নথলক রনলর্ধ্ কিা সদকা। এ সব কালজি 
পরিবলতণ চাশলতি দু’িাক্আত নামায যলথষ্ট হলব।” (মুসরেম)441  

َويِْرَيَة بِنِت احلَارِِث ريَِضَ اهلل  َعن 26/1441 ؤِمنِنَي ج  ِمّ الم 
 
َن : َهاَوَعْن أ

َ
أ
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انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها ب ْكَرًة ِحنْيَ َصىَل الُصبَْح َوِِهَ 
ّْضََح َوِِهَ َجالَِسٌة، َفَقاَل 

َ
ْن أ

َ
َما زِلِْت لََعَ احَلاِل » :ِِف َمْسِجِدَها، ث َم رََجَع بَعَد أ

لََقْد »: صىل اهلل عليه وسلمَقاَل انَليُِب َنَعْم، فَ : قَالَْت  «الذِت فَاَرَقت ِك َعلَْيَها ؟
ْنذ  اَلَْوِم لََوَزَنْته نذ  زِنَْت بَِما ق لِْت م  ْرَبَع َُكَِماٍت ثاَلَث َمرذاٍت، لَْو و 

َ
: ق لْت  َبْعَدِك أ

 ِ ْبَحاَن اهلل َوِِبَْمِدهِ َعَدَد َخلِْقِه، َورَِضا َنْفِّسِه، َوزِنََة َعْرِشِه، َوِمَداَد َُكَِمات .  «هِ س 
 رواه مسلم

ْبَحاَن »: ويف روايٍة ََل   ْبَحاَن اهلل رَِضا َنْفِّسِه، س  ْبحاَن اهلل َعَدَد َخلِْقِه، س  س 
ْبَحاَن اهلل ِمَداَد َُكَِماتِهِ   .«اهللِ زِنََة َعْرِشِه، س 

بَحاَن اهلل َعَدَد » :ويف رواية الرتمذي وَِلَنَها؟ س  ِك َُكَِماٍت َتق  َعلِّم 
 
أالَ أ

ْبَحاَن اهللِ رَِضا َخلْقِ  بَحاَن اهلل َعَدَد َخلِْقِه، س  بَحاَن اهلل َعَدَد َخلِْقِه، س  ِه؛ س 
ْبَحاَن اهلل زِنََة  ْبَحاَن اهلل رَِضا َنْفِّسِه، س  ْبَحاَن اهللِ رَِضا َنْفِّسِه، س  َنْفِّسِه، س 

ْبَحاَن اهلل زِنََة َعْرِشهِ  ْبَحاَن اهللِ زِنََة َعْرِشِه، س  ْبَحاَن اهللِ ِمَداَد َعْرِشِه، س  ، س 
ْبَحاَن اهلل ِمَداَد َُكَِماتِهِ  ْبَحاَن اهلل ِمَداَد َُكَِماتِِه، س   . «َُكَِماتِِه، س 

২৬/১৪৪১। মুরমন জননী জুয়াইরিয়াহ রবনলত হালিস 
িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
সকাে নিালি ফজলিি নামায সমাপ্ত কলি তাঁি রনকি নথলক 
বাইলি নর্লেন। আি রতরন (জুয়াইরিয়াহ) স্বীয় জায়নামালজ বলসই 
িইলেন। তািপি চাশলতি সময় রতরন যখন রফলি এলে, তখনও 
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রতরন নসখালনই বলসরিলেন। এ নদলখ রতরন তাঁলক বেলেন, “আরম 
নয অবস্থায় নতামালক নিলড় বাইলি নর্োম, নস অবস্থালতই তুরম 
িলয়ি?” রতরন বেলেন, ‘হযাঁ।’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, “নতামাি রনকি নথলক যাবাি পি আরম চািরি বাকয 
রতনবাি পলড়রি। যরদ নসগুরেলক নতামাি সকাে নথলক (এ যাবৎ) 
পরঠত নদা‘আি মুকারবোয় ওজন কিা যায়, তাহলে তা ওজলন 
সমান হলয় যালব। আি তা হলে এই নয, 

‘সুবহা-নাল্লা-রহ অরবহামরদহী আদাদা খােরক্বহী, অরিযা 
নাফরসহী, অরযনাতা আিরশহী, অরমদা-দা কারেমা-রতহ্।’ অথণাৎ 
আল্লাহি সপ্রশংস পরবত্রতা নঘার্র্া করি; তাঁি সৃরষ্টি সমান 
সংখযক, তাঁি রনজ মরজণ অনুযায়ী, তাঁি আিলশি ওজন বিাবি ও 
তাঁি বার্ীসমূলহি সমান সংখযক প্রশংসা।” (মুসরেম)442  

মুসরেলমি অনয বর্ণনায় আলি, ‘সুবহা-নাল্লা-রহ আদাদা 
খােরক্বহ, সুবহা-নাল্লা-রহ রিযা নাফরসহ, সুবহা-নাল্লা-রহ রযনাতা 
আিরশহ, সুবহা-নাল্লা-রহ রমদা-দা কারেমা-রতহ।’ 

আি রতিরমযীি বর্ণনায় আলি, (নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
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ওয়াসাল্লাম তাঁলক বেলেন,) “আরম রক নতামালক এমন বাকযাবেী 
রশরখলয় নদব না, যা তুরম বেলত থাকলব? তা হলে এই নয, 
‘সুবহানাল্লারহ আদাদা খােরকহী---।” (প্রলতযক বাকয রতনবাি 
কলি।) 

(জ্ঞাতবয নয, আল্লাহি বার্ীি নকান নশর্ ননই।) 

ّ صىل اهلل  27/1442 شَعِري ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
َ
وََس األ يب م 

َ
َوَعْن أ

ر  َربذه  َوا»: عليه وسلم، قَاَل  ِي يَْذك  ّ َوالَميِِّت َمَثل  اَّلذ ر ه  َمَثل  الََحِ ِي الَ يَْذك  .  «َّلذ
ِي ي ْذَكر  اهلل  فِيِه، َواْلَْيِت » :ورواه مسلم َفَقاَل . رواه ابلخاري  َمَثل  اْلَْيِت اَّلذ

ّ والَميِِّت  ِي الَ ي ْذَكر  اهلل  فِيِه، َمَثل  الََحِ  . «اَّلذ

২৭/১৪৪২। আবূ মুসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয আল্লাহি 
রযরকি কলি আি নয রযরকি কলি না, উিলয়ি উদাহির্ মৃত ও 
জীবন্ত মানুলর্ি মত।” (বুখািী) 443  

মুসরেম এরি এিালব বর্ণনা কলিলিন নয, “নয ঘলি আল্লাহি 
রযরকি কিা হয় এবং নয ঘলি আল্লাহি রযরকি কিা হয় না, 
উিলয়ি দৃষ্টান্ত জীরবত ও মৃলতি নযায়।” 
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َريَرَة ريض اهلل عنه 29/1443 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ول  اهلل  َتَعاََل » :وسلم، قَاَل  نَا َمَعه  إَِذا َذَكَرِِن، : َيق 
َ
، وَأ نَا ِعْنَد َظِنّ َعْبِدْي ِِبْ

َ
أ
ْفِِس، َوإِْن َذَكَرِِن ِِف َمألٍ َذَكرت ه  ِِف َمألٍ َخرْيٍ فَإِْن َذَكَرِِن ِِف َنْفِّسِه، َذَكْرت ه  ِِف نَ 

مْ   متفق َعلَيْهِ  .«ِمْنه 

২৮/১৪৪৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আল্লাহ 
তা‘আো বলেন, আরম আমাি বাোি ধ্াির্াি পালশ থারক। (অথণাৎ 
নস যরদ ধ্াির্া িালখ নয, আল্লাহ তালক েমা কিলবন, তাি তওবা 
কবুে কিলবন, রবপদ আপদ নথলক উদ্ধাি কিলবন, তাহলে তাই 
করি।) আি আরম তাি সালথ থারক, যখন নস আমালক স্মির্ 
কলি। সুতিাং নস যরদ তাি মলন আমালক স্মির্ কলি, তাহলে 
আরম তালক আমাি মলন স্মির্ করি, নস যরদ নকান সিায় 
আমালক স্মির্ কলি, তাহলে আরম তালক তালদি নচলয় উত্তম 
বযরিলদি (রফরিশতালদি) সিায় স্মির্ করি।” (বুখািী ও 
মুসরেম)444   

                                                           
444 সহীহুে বুখািী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭, মুসরেম ২৬৭৫, 

রতিরমযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, ইবনু মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ৮৪৩৬, 
৮৮৩৩, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ৯৪৫৭, ১০১২০, ১০২৪১, ১০৩০৬, 
১০৩২৬, ১০৪০৩, ১০৫২৬, ১০৫৮৫, ২৭২৭৯, ২৭২৮৩ 
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ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه  قَاَل  29/1444 َسَبَق » :قَاَل رَس 
َفِرّد ونَ  وَل اهلِل قَاَل : قَال وا «الم  َفِرّد وَن ؟ يَا رَس  و» :َوَما الم  اكِر  َنَِ اهلَل َكثرِياً اَّلذ
اكَِراِت   رواه مسلم.  «َواَّلذ

২৯/১৪৪৪। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“মুফারিণদর্র্ অগ্রর্মন কলিলি।” সাহাবীর্র্ প্রশ্ন কিলেন, 
‘মুফারিণদ’ কািা, নহ আল্লাহি িসূে! রতরন বেলেন, “অরতমাত্রায় 
আল্লাহলক স্মির্কািী নি ও নািী।” (মুসরেম)445  

وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه قَاَل . 31/1445 َسِمعت  رَس 
ول   ْكرِ »: عليه وسلم، َيق  ْفَضل  اَِّلّ

َ
َ إاِلذ اهلل  : أ : رواه الرتمذي، وقال.  «الَ إَِلى

 حديث حسن 

৩০/১৪৪৫। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
বেলত শুলনরি নয, “সবণলেষ্ঠ রযরকি হলে ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ।” 
(রতিরমযী হাসান) 446  

اًل قَاَل : ريض اهلل عنهَوَعْن َعبِد اهلِل بِن ب ُْسٍ  31/1446 َن رَج 
َ
وَل : أ يَا رَس 

                                                           
445 মুসরেম ২৬৭৬, আহমাদ ৮০৯১, ৯০৭৭ 
446 রতিরমযী ৩৩৮৩, ইবনু মাজাহ ৩৮০০ 
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تََشَبث  بِِه، قَاَل اهلِل، إِ 
َ
ِِن بََِشٍء أ ْخَِبْ

َ
، فَأ َ َْت َلََعَ ائَِع اإلِْساَلِم قَْد َكْث  الَ »: َن رَشَ

 حديث حسن : رواه الرتمذي، وقال.  «يَزال  لَِّسان َك َرطباً ِمْن ِذْكِر اهللِ 

৩১/১৪৪৬। আবু্দল্লাহ ইবলন বুসাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, এক বযরি বেে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! ইসোমী রবধ্ান নতা 
আমাি নেলত্র অলনক নবশী। সুতিাং আপরন আমালক এমন একরি 
কাজ বলে রদন, নযিালক আরম দৃঢ়িালব ধ্লি িাখলত পারি।’ রতরন 
বেলেন, “আল্লাহি রযরকলি নতামাি িসনা নযন সবণদা রসি 
থালক।” (রতিরমযী হাসান) 447  

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه، َعِن  32/1447 انَليِِبِ
رَِسْت ََل  ََنْلٌَة ِِف اجَلنذةِ : َمْن قَاَل »: قَاَل  ْبَحاَن اهللِ َوِِبَمِدهِ، غ  رواه .  «س 

 حديث حسن : الرتمذي، وقال

৩২/১৪৪৭। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি ‘সুবহানাল্লারহ 
অরবহামরদহ’ পলড়, তাি জনয জান্নালতি মলধ্য একরি নখজুি বৃে 
নিাপর্ কিা হয়।” (রতিরমযী হাসান) 448  

ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه  قَاَل  33/1449 قَاَل رَس 
                                                           
447 রতিরমযী ৩৩৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩ 
448 রতিরমযী ৩৪৬৪, ৩৪৬৫ 
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رَْسَِي ِِب، َفَقاَل » :عليه وسلم 
 
َّمد  : لَِقْيت  إِبَْراِهيَم ََللََة أ تََك ِمِِنّ  يَا ُم  مذ

 
ْقرِْئِْ أ

َ
أ

نذ 
َ
بَِة، َعْذبَة  الَماءِ، وَأنذَها قِيَعاٌن وَأ ْم أنذ اجَلنذَة َطيذبَة  الَُتْ ْخَِبْه 

َ
الََم، وَأ الّسذ

ْكََب  : ِغَراَسَها
َ
، َواهلل  أ َ إاِلذ اهلل  ْبَحاَن اهللِ، َواحَلْمد  هللِ، َوالَ إَِلى رواه الرتمذي،  .«س 

 حسنحديث : وقال

৩৩/১৪৪৮। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“রম’িালজি িালত ইব্রাহীম عليه السالم -এি সলে আমাি সাোৎ 

ঘলি। রতরন বেলেন, ‘নহ মুহাম্মদ! তুরম নতামাি উম্মতলক আমাি 
সাোম নপশ কিলব এবং তালদিলক বলে নদলব নয, জান্নালতি 
মারি পরবত্র ও উৎকৃষ্ট, তাি পারন রমষ্ট। আি তা বৃেহীন একরি 
সমতেিূরম। আি ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আেহামদু রেল্লাহ’ ‘ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবাি’ হে তাি নিারপত বৃে।” 
(রতিরমযী-হাসান) 449  

يب ادَلرَداِء ريض اهلل عنه،  34/1449
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : قَاَل َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْرفَِعَها » :عليه وسلم 
َ
ْم، وَأ ْزََكَها ِعْنَد َملِيِكك 

َ
ْم، وَأ ْعَمالِك 

َ
ْم ِِبرَْيِ أ نَبِّئ ك 

 
الَ أ

َ
أ

ن 
َ
ْم ِمْن أ ِة، وََخرْيٍ لَك  َهِب والِفضذ ْم ِمْن إِْنَفاِّق اَّلذ ْم، وََخرٍي لَك  ِِف َدرََجاتِك 

مْ  وذك  ْم ؟ تَلَْقوا َعد  ْعَناقَك 
َ
ب وا أ ُْضِ

ْم َويَ ْعَناَقه 
َ
ب وا أ ِذكر  : بىََل، قَاَل : قَالَوا «َفَتُْضِ

                                                           
449 রতিরমযী ৩৪৬২ 
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ب و عبد اهلل.  «اهلل َتَعاََل 
َ
 إسناده صحيح : رواه الرتمذي، قَاَل احلاكم أ

৩৪/১৪৪৯। আবূ দিদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একদা বেলেন, 
“আরম রক নতামালদিলক নতামালদি উত্তম কালজি সিান নদব না? 
যা নতামালদি প্রিুি রনকি সবলচলয় পরবত্র, নতামালদি মযণাদা 
সবাি নচলয় নবরশ বৃরদ্ধকািী, নসানা-চাঁরদ দান কিাি নচলয় উত্তম 
এবং শত্রুি সমু্মখীন হলয় র্দণান কািা ও কািালনাি নচলয় নেয়।” 
সকলে বেে, ‘অবশযই বলে রদন।’ রতরন বেলেন, “আল্লাহ 
তা‘আোি রযরকি।” (রতিরমযী, আবূ আবু্দল্লাহ হালকম বলেলিন, 
এি সানাদ সহীহ) 450  

يب وَقاٍص  35/1451
َ
نَه  َدَخل مع رسوِل اهلِل  ريض اهلل عنهوعن سْعِد بِن أ

َ
أ

ٍة وبنْيَ يدْيَها نَوًى  صىل اهلل عليه وسلم
َ
ْو حًَص  لَع اْمرأ

َ
: ح  بِه فقالت سبِ  أ

يِْس  َعلْيِك مِْن هذا »
َ
و أ ْخَِب ك بما ه 

 
ال أ

َ
ْفَضل   أ

َ
ْو أ

َ
ْبحاَن اهللِ َعَدَد »: فقاَل  «أ س 

بحاَن اهللِ َعَدَد  ْرِض، س 
َ
ْبحاَن اهللِ َعَدَد ما َخلََق ِف األ ماءِ، وَس  َما َخلََق ِف الّسذ

َو َخالٌِق  ْكَب  مِْثَل ذلَك، واحَلْمد و. َما بْيَ ذلك، وسْبحاَن اهللِ عدد ما ه 
َ
اهلل  أ

ةَ إاِلذ باهللِ ِمْثَل  َ إاِلذ اهلل مِْثل ذلَِك، وال حْول وال ق وذ َّلِلِ ِمْثل ذلَِك، وال إَِلى
 .حديٌث حسنٌ : رواه الرتمذي وقال.  «َذلَِك 

                                                           
450 রতিরমযী ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, আহমাদ ২১১৯৫, ২৬৯৭৭, ইবনু 

মাজাহ ৪৯০ 
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৩৫/১৪৫০। সায়াদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন িাসূেুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
সালথ জননক মরহোি রনকি নর্লেন। তাি সমু্মলখ তখন নখজুলিি 
রবরচ বা কাঁকি রিে। নসগুলোি সাহালযয রতরন তাসবীহ র্র্না 
কিরিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
নতামালক আরম রক এমন রবর্লয়ি কথা জানালবা যা নতামাি জনয 
এি নচলয় সহজ বা এি নচলয় উত্তম? তা হলে, “সুবহানাল্লারহ 
‘আদাদা মা খাোক্বা রফস্ সামারয়” (আরম আল্লাহি পরবত্রতা বর্ণনা 
কিরি নসই সব রজরনলসি সমসংখযক যা রতরন আকালশ সৃরষ্ট 
কলিলিন) “ওয়া সুবহানাল্লারহ ‘আদাদা মা খাোক্বা রফে আিরয” 
(আল্লাহি পরবত্রতা বর্ণনা কিরি নসসব বস্তুি সমসংখযক যা রতরন 
দুরনয়ালত সৃরষ্ট কলিলিন) “ওয়া সুবহানাল্লারহ ‘আদাদা মা বাইনা 
যারেক” (পরবত্রতা বর্ণনা কিরি নসই সকে রজরনলসি সমান যা ঐ 
দু‘রিি মালঝ িলয়লি) “ওয়া সুবহানাল্লারহ ‘আদাদা মা হুয়া 
খারেকুন” (পরবত্রতা বর্ণনা কিরি নসই সব রজরনলসি সমসংখযক 
রতরন যাি স্রষ্টা) আি “আল্লাহু আকবাি বাকযরিও এিালবই পাঠ 
কলিা, “আে-হামদু রেল্লারহ” বাকযরিও এিালবই পাঠ কি, “ো- 
ইো- হা ইল্লাল্লাহু” বাকযরিও এিালবই পাঠ কি, “ো হাওো 
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ওয়াো কুওয়াতা ইল্লা রবল্লারহ” বাকযরিও এরূলপই পাঠ কি। 
(রতিরমযী হারদসরিলক হাসান বলেলিন)451 

و 36/1451 يب م 
َ
ول  اهلِل صىل : قَاَل  ريض اهلل عنهََس َوَعْن أ قَاَل يِل  رَس 

وزِ اجَلنذِة ؟»: اهلل عليه وسلم
ن  لَُك لََعَ َكزَْنٍ مِْن ك  د 

َ
الَ أ

َ
لت   «أ وَل : َفق  بىََل يَا رَس 

ةَ إاِلذ بِاهللِ »: اهلِل قَاَل   متفق َعلَيْهِ  .«الَ َحْوَل َوالَ ق وذ

৩৬/১৪৫১। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, “নতামালক জান্নালতি অনযতম 
ধ্নিাণ্ডালিি কথা বলে নদব না রক?” আরম বেোম, ‘অবশযই 
বলে রদন, নহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন,  ةَ إاِلذ الَ َحْوَل َوالَ ق وذ

                                                           
451 আরম (আেবানী) বেরিঃ ইমাম রতিরমযী এরূপ বলেলিন, অথচ এি সনলদ 

অজ্ঞতা িলয়লি নযমনরি আরম “আত্তা‘েীকু আোে কারেরমত তাইরয়যব” গ্রলন্থ 

বর্ণনা কলিরি (পৃ ২৭) এবং শাইখ হাবাশীি প্ররতবাদ কিলত রর্লয়ও আরম 

আলোচনা কলিরি। ‘নাওয়া’ অথবা ‘হাসা’ি সালথ সমৃ্পি অংশ উলল্লখ কিা 

িাড়া হাদীসরিি মূে অংশ সহীহ্। এরিলক ইমাম মুসরেম তাি সহীহ্ গ্রলন্থ 

(২৭২৬) জুওয়াইরিয়াি হাদীস হলত বর্ণনা কলিলিন।  

((যরদও িার্ায় রিন্নতা িলয়লি)। রিন্ন িার্ায় রতিরমযীলতও (১৫৭৪) সহীহ্ 

রহলসলব বরর্ণত হলয়লি)। আবূ দাউদ ১৫০০, রতিরমযী ৩৫৬৮। 
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  452 (বুখািী ও মুসরেম)  بِاهللِ 

ْضَطِجًعا -111  بَاب  ِذْكِر اهللِ َتَعاَلى قَائًِما َوقَاِعًدا َوم 
ْرآن  فاََل حَيُِل جِل ن ٍب َواَل َحائٍِض  ن ًبا وََحائًِضا إاِلذ الْق  َْدثًا وَج   َوُم 

পরিলেদ - ২৪৫: আল্লাহি রযরকি সবণাবস্থায় 

দাঁরড়লয়, বলস, শুলয়, ওযূহীন ও (বীযণপাত বা সেম-জরনত) 
অপরবত্র অবস্থায় এবং মরহোলদি মারসক অবস্থায় আল্লাহি রযরকি 
কিা যায়। অবশয (বীযণপাত বা সেম-জরনত) অপরবত্র অবস্থায় 
এবং মরহোলদি মারসক অবস্থায় কুিআন পাঠ ববধ্ নয়।  

মহান আল্লাহ বলেন, 

ل   ِف  إِنَ  ﴿  ٱو   تِ و   لَسم   ٱ قِ خ 
ِ ّنلَ ٱو   لِ َِل  ٱ ِف تِل   خ  ٱو   ِض ۡرل   ر ا ِل  ت  ي   ٓأَل ه  و 

ُ
 ّلِ

 ٱ
ن  ٱ ١٩٠ بِ ب   ل  ل   ي ن  ي ذ   ََّلِ و ِي    ّلَل  ٱ ُكُر ود   ام  ق ُقُع َع     او  م   و  وبِِه  ال) ﴾ ١٩١ ُجُن

 (    191  ،191: عمران

“রনশ্চয় আকাশমণ্ডেী ও পৃরথবীি সৃরষ্টলত এবং িাত ও রদলনি 
                                                           
452 সহীহুে বুখািী ২৯৯২, ৪২০৫, ৬৩৮৪, ৬৪০৯, ৬৬১০, মুসরেম ২৭০৪, 

রতিরমযী ৩৩৭৪, ৩৪৬১, আবূ দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪, আহমাদ 
১৯০২৬, ১৯০৭৮, ১৯০৮২, ১৯১০২, ১৯১০৮, ১৯১৫১, ১৯২৪৬, ১৯২৫৬ 
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পরিবতণলন জ্ঞানী নোকলদি জনয রনদশণন িলয়লি। যািা দাঁরড়লয়, 
বলস এবং শুলয় আল্লাহলক স্মির্ কলি।” (সূিা আলে ইমিান 
১৯০-১৯১ আয়াত) 

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  1/1452 ََكَن رَس 
ْحيَانِهِ 

َ
ّ أ

ِ
ر  اهلَل لََعَ لُك   رواه  مسلم. عليه وسلم يَْذك 

১/১৪৫২। আলয়শা (িারদয়াল্লাহু আনহা) হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সবণের্ 
(সবণাবস্থায়) আল্লাহি রযরকি কিলতন।’ (মুসরেম)453  

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  2/1453 يِِبِ
وََعِن ابِن َعَباٍس ريض اهلل عنه، َعِن انلَ

ْهلَه  قَاَل »: قَاَل 
َ
ََت أ

َ
ْم إَِذا أ َحَدك 

َ
نذ أ

َ
ْيَطاَن، ِمْسِب: لَْو أ  اهلل، امهلَل َجنِّبَْنا الّشذ

ذه   ، لَْم يَُض  َما َوّدَلٌ ِِضَ بَيَْنه  ْيَطاَن َما َرَزْقتََنا، َفق   متفق َعلَيْهِ .  «وََجنِِّب الّشذ

২/১৪৫৩। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যরদ নতামালদি নকউ স্ত্রী 
সহবালসি ইো কলি, তখন এই নদা‘আ পলড়, 

‘রবসরমল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জারন্নবনাশ শাইত্বা-না অজারন্নরবশ 

                                                           
453 মুসরেম ৩৭৩, রতিরমযী ৩৩৮৪, আবূ দাউদ ১৮, ইবনু মাজাহ ৩০২, 

আহমাদ ২৩৮৮৯, ২৪৬৭৪, ২৫৮৪৪ 
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শায়ত্বা-না মা িাযাক্বতানা।’ অথণাৎ আরম আল্লাহি নাম রনলয় শুরু 
কিরি, নহ আল্লাহ! তুরম শয়তানলক আমালদি  রনকি  নথলক  
দূলি  িাখ এবং আমালদিলক নয (সন্তান) দান কিলব তাি নথলকও 
শয়তানলক দূলি িাখ। 

তাহলে ওলদি িালর্য সন্তান এলে, শয়তান তাি নকান েরত 
কিলত পালি না। (বুখািী-মুসরেম)454 

 

ْوَل   ِعْنَد نَْومِِه َواْستِْيَقاِظهِ  -111  بَاب  َما َيق 

পরিলেদ - ২৪৬: ঘুমাবাি ও ঘুম নথলক উঠাি সময় 
নদা‘আ 

يِب َذٍرّ ريَِضَ  1/1454
َ
َذيَفَة، َوأ َما، قَاالَ َعْن ح  ول  اهلِل صىل :  اهلل  َعنه  ََكَن رَس 

وَى إََِل فَِراِشِه، قَاَل 
َ
وت  »: اهلل عليه وسلم إَِذا أ م 

َ
ْحَيا وَأ

َ
َوإَذا  «بِاْسِمَك  امهلَل أ

ور  »: اْستَيَقَظ قَاَل  ماَتنَا َوإََِلِْه النُّش 
َ
ْحَيانَا َبْعَد َما أ

َ
ِي أ رواه .  «احَلْمد  هللِ اَّلذ

 ريابلخا

                                                           
454 সহীহুে বুখািী ১৪১, ৩২৭১, ৩২৮৩, ৫১৬৫, ৬৩৮৮, ৭৩৯৬, মুসরেম 

১৪৩, রতিরমযী ১০৯২, আবূ দাউদ ২১৬১, ইবনু মাজাহ ১৯১৯, আহমাদ 
১৮৭০, ১৯১১, ২১৭৯, ২৫৫১, ২৫৯২, দালিমী ২২১২ 
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১/১৪৫৪। হুযাইফা ও আবু যি (িারদয়াল্লাহু আনহুমা) হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন রবিানায় 
নশাবাি জনয নযলতন, তখন এই নদা‘আ পড়লতন, ‘রবসরমকাল্লাহুম্মা 
আহ্ইয়া অআমূত।’ (অথণাৎ নহ আল্লাহ! নতামাি নালম আরম বাঁরচ 
ও মরি)। আি যখন ঘুম নথলক জার্লতন তখন পড়লতন। 
‘আেহামদু রেল্লা-রহল্লাযী আহয়যা-না বা‘দা মা আমা-তানা অ 
ইোইরহন নুশূি।’ অথণাৎ যাবতীয় প্রশংসা নসই আল্লাহি জনয রযরন 
আমালক মািাি পি আবাি জীরবত কিলেন এবং তাঁিই প্ররত 
পুনরুত্থান ঘিলব। (বুখািী)455  

ْكرِ  -111  بَاب  فَْضِل َحلَِق اَِّلّ

ْذرٍ  واّنلذْدِب إَِلى  َفاَرقَتَِها لَِغرْيِ ع  اَلَزَمتَِها َواّنلذْْهِ َعْن م   م 

পরিলেদ - ২৪৭: রজরকলিি মহরফলেি ফযীেত 

এবং উি সিায় অংশগ্রহর্ কিা উত্তম আি রবনা ওজলি তা 
নিলড় চলে যাওয়া রনলর্ধ্। 

                                                           
455 সহীহুে বুখািী ৬৩১৪, ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, রতিরমযী ৩৪১৭, 

আবূ দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৬০, ২২৭৭৫, 
২২৮৭, ২২৮৮২, ২২৯৪৯, দালিমী ২৬৮৬ 
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আল্লাহ বলেলিন, 

ف   ِب  ص  ٱو   ﴿ ك  ّن  ع   س  ين  ٱ م  ون  ي د   ََّلِ م ُع ُه َب ِ  ر  و  ل  ٱب د  ِ غ  ِشِّ ل  ٱو   ة ون   ع  يُد ُرِ هُ و ج   ي ّل   ۥُ ه  ع   و  ي   دُ ت  اك  ع   ن 
ن    (  29: الكهف) ﴾ ٢٨ ُهم  ع 

অথণাৎ তুরম রনলজলক তালদি সংসলর্ণ আবদ্ধ িাখ, যািা 
সকাে-সিযায় তালদি পােনকতণালক তাঁি সন্তুরষ্ট োলিি উলদ্দলশয 
আহ্বান কলি থালক এবং তুরম তালদি রনকি হলত স্বীয় দৃরষ্ট 
রফিালয়া না। (সূিা কাহাফ ২৮ আয়াত)  

َريَرَة ريض اهلل عنه، قَاَل  1/1455 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْهَل » :عليه وسلم 
َ
وَن أ ِّق يَلَْتِمّس  وف وَن ِِف الُطر  إنذ هللِ َتَعاََل َمالئَِكًة َيط 

وَن اهلَل  ر  وا قَْوَماً يَْذك  ْكِر، فَإَِذا وََجد  َهل ُموا إََِل : ، َتنَاَدْوا-زذ وََجلذ عَ  -اَِّلّ
ْم  ْم َرُبه  َماءِ اّدُلْنيَا، فَيَّْسأل ه  ْجنَِحتِِهم إََِل الّسذ

َ
ْم بِأ ُفوَنه  ْم، َفَيح  َو -َحاَجتِك  َوه 

ول  ِعَبادي ؟ قَاَل : -أْعلَم  ول ون: َما َيق  ونََك، : َيق  ونََك، َوي كَِبّ  ي َّسبِّح 
ونََك، وي مَ  ول  َوحَيَْمد  ونََك، فيَق  د  ول ونَ : ِجّ ْوِِن ؟ فيَق 

َ
ْوَك : َهْل َرأ

َ
. الَ َواهللِ َما َرأ

ول   ْوِِن ؟: َفَيق 
َ
ول ونَ : قَاَل ! َكْيَف لَْو َرأ َشدذ : َيق 

َ
َشدذ لََك ِعَباَدةً، وَأ

َ
ْوَك ََكن وا أ

َ
لَْو َرأ

ْكَْثَ لََك تَّْسبِيحاً 
َ
ول  . لََك َتْمِجيداً، وَأ ل وَن ؟ قَاَل َفَماَذا : َفَيق 

َ
ول ونَ : يَّْسأ : َيق 

ل ونََك اجَلنذَة 
َ
ول  : قَاَل . يَّْسأ ْوَها ؟ قَاَل : َيق 

َ
ول ونَ : َوَهل َرأ الَ َواهللِ يَا َرِبّ َما : َيق 

ْوَها 
َ
ول  : قَاَل . َرأ ْوَها ؟ قَاَل : َيق 

َ
ول ونَ : فََكيَف لَْو َرأ َشدذ : َيق 

َ
ْم َرأْوَها ََكن وا أ نذه 

َ
لَْو أ

ْعَظَم فِيَها رَْغَبًة َعلَيْ 
َ
َشدذ لََها َطلَباً، وَأ

َ
: فَِممذ َيَتَعوذذ وَن ؟ قَاَل : قَاَل . َها ِحْرصاً، وَأ

ول ون ول  : َيَتَعوذذ وَن ِمَن اّنلذارِ ؛ قَاَل : َيق  ْوَها ؟ قَاَل : فَيق 
َ
ول ونَ : َوَهْل َرأ الَ َواهللِ : َيق 
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ْوَها 
َ
ول  . َما َرأ  : فيَق 

َ
ول ونَ : قَاَل ! ْوَها ؟َكْيَف لَْو َرأ َشدذ ِمْنَها : َيق 

َ
لَْو َرأْوَها ََكن وا أ

َشدذ لََها ََمَافًَة 
َ
ول  : قَاَل . فَِراراً، وَأ ْم أِِنّ قَْد َغَفْرت  لَه م، قَاَل : فيَق  ك  ْشِهد 

 
: فَأ

ول  َملٌَك ِمَن الَمالَئَِكةِ  ْم، إنذَما َجاَء حِلَ : َيق  م  : اَجٍة، قَاَل فِيِهْم ف الٌَن لَيَْس مِْنه  ه 
مْ  ه   متفق َعلَيْهِ .  «اجل لََّساء  الَ يَّْشََق بِِهْم َجلِيّس 

১/১৪৫৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“রনশ্চয় আল্লাহি রকিু নফলিশতা আলিন, যািা িাস্তায় িাস্তায় 
ঘুলি-রফলি আহলে রযরকি খঁুজলত থালকন। অতঃপি যখন নকান 
সম্প্রদায়লক আল্লাহি রযরকিিত অবস্থায় নপলয় যান, তখন তাঁিা 
এলক অপিলক আহ্বান কলি বেলত থালকন, ‘এস নতামালদি 
প্রলয়াজলনি রদলক।’ সুতিাং তাঁিা (নসখালন উপরস্থত হলয়) 
তালদিলক রনলজলদি ডানা িািা রনলচি আসমান পযণন্ত নবরষ্টত 
কলি নফলেন। অতঃপি তাঁলদিলক তাঁলদি প্ররতপােক জানা 
সলেও তাঁলদিলক রজজ্ঞাসা কলিন, ‘আমাি বাোিা রক বেলি?’ 
নফলিশতািা বলেন, ‘তািা আপনাি পরবত্রতা নঘার্র্া কিলি, 
আপনাি মহে বর্ণনা কিলি, আপনাি প্রশংসা ও নর্ৌিব বয়ান 
কিলি।’ আল্লাহ বলেন, ‘তািা রক আমালক নদলখলি?’ নফলিশতািা 
বলেন, ‘জী না, আল্লাহি কসম! তািা আপনালক নদলখরন।’ আল্লাহ 
বলেন, ‘ রক হত, যরদ তািা আমালক নদখত?’ নফলিশতািা বলেন, 
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‘যরদ তািা আপনালক নদখত, তাহলে আিও নবশী নবশী ইবাদত, 
নর্ৌিব বর্ণনা ও তসবীহ কিত।’ আল্লাহ বলেন, ‘ রক চায় তািা?’ 
রফরিশতািা বলেন, ‘তািা আপনাি কালি জান্নাত  চায়।’ আল্লাহ 
বলেন, ‘তািা রক জান্নাত নদলখলি?’ রফরিশতািা বলেন, ‘জী না, 
আল্লাহি কসম! নহ প্ররতপােক! তািা তা নদলখরন।’ আল্লাহ বলেন, 
‘ রক হত, যরদ তািা তা নদখত?’ নফলিশতািা বলেন, ‘তািা তা 
নদখলে তাি জনয আিও নবশী আগ্রহারিত হত। আিও নবশী 
নবশী তা প্রাথণনা কিত। তালদি চারহদা আিও বড় হত।’ আল্লাহ 
বলেন, ‘তািা রক নথলক পানাহ চায়?’ নফলিশতািা বলেন, ‘তািা 
জাহান্নাম নথলক পানাহ চায়।’ আল্লাহ বলেন, ‘তািা রক জাহান্নাম 
নদলখলি?’ নফলিশতািা বলেন, ‘জী না, আল্লাহি কসম! নহ 
প্ররতপােক! তািা তা নদলখরন।’ আল্লাহ বলেন, ‘ রক হত, যরদ 
তািা তা নদখত?’ নফলিশতািা বলেন, ‘তািা তা নদখলে নবশী 
নবশী কলি তা হলত পোয়ন কিত। নবশী নবশী িয় কিত।’ 
তখন আল্লাহ বলেন, ‘আরম নতামালদিলক সােী নিলখ বেরি নয, 
আরম তালদিলক মাফ কলি রদোম।’ নফলিশতালদি মধ্য নথলক 
একজন বলেন, ‘রকন্তু ওলদি মলধ্য অমুক ওলদি দেিুি নয়। নস 
আসলে রনলজি নকান প্রলয়াজলন নসখালন এলসলি।’ আল্লাহ বলেন, 
‘(আরম তালকও মাফ কলি রদোম! কাির্,) তািা হে এমন 
সম্প্রদায়, যালদি সালথ নয বলস নসও বরঞ্চত (হতিার্া) থালক 
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না।” (বুখািী-মুসরেম)456  

ّ صىل  2/1456 َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ يِب ه 
َ
َويِف ِرَوايَِة لِم سِلٍم َعْن أ

ْكِر، »: ه وسلم قَاَل اهلل علي وَن َُمَالَِس اَِّلّ الً يَتََتُبع  إِنذ هللِ َمالَئَِكًة َسيذاَرةً ف ض 
ْجنَِحتِِهْم 

َ
ْم َبْعضاً بِأ ه  ْم، وََحفذ َبْعض  وا َمَعه  وا َُمْلِّساً فِيِه ِذْكٌر، َقَعد  فَإَِذا وََجد 

َماءِ اّدُلنْ  ْم َوَبْيَ الّسذ وا َما بَيَْنه  وا إََِل َحَّتذ َيْملَؤ  وا َوَصعد  َيا، فَإَِذا َتَفرذق وا َعرَج 
ْم اهلل   ل ه 

َ
َماءِ، فَيَّْسأ ْعلَم   - -َعزذ وََجلذ  -الّسذ

َ
َو أ ْيَن ِجْئت ْم ؟ : -َوه 

َ
ِمْن أ

ول ونَ  ْرِض : َفَيق 
َ
ونََك، : ِجْئَنا ِمْن ِعْنِد ِعَباٍد لََك ِِف األ ونََك، َوي كَِبّ  ي َّسبِّح 

ونََك، َويَّْسأل ونََك َوي َهلِّل ونََك  يَّْسأل ونََك : َوَماَذا يَّْسأل وِِن ؟ قَال وا: قَاَل . ، َوحَيَْمد 
ْوا َجنذِِت ؟ قَال وا: قَاَل . َجنذَتَك 

َ
ْي َرِبّ : َوَهْل َرأ

َ
ْوا َجنذِِت؟: قَاَل . الَ، أ

َ
! فََكْيَف لَْو َرأ

ونََك : قَال وا و: قَاَل . َويَّسَتِجري  : قَاَل . ِمْن نَارَِك يَا َرِبّ : ِِن ؟ قَال واَوِممذ يَّْسَتِجري 
ْوا نَارِي ؟: الَ، قَاَل : َوَهْل َرأْوا نَارِي ؟ قَال وا

َ
ونََك ؟ : قَال وا! فََكْيَف لَْو َرأ َويَّْسَتغِفر 

ول   وا : فَيق  ا اْسَتَجار  ْم ِممذ َجْرت ه 
َ
ل وا، وَأ

َ
ْم َما َسأ ْعَطْيت ه 

َ
ْم، وَأ : قَاَل . قَْد َغَفْرت  لَه 

ول ونَ  ْم : فَيق  ، فََجلََس َمَعه  َما َمرذ اٌء إنذ ول  . َرِبّ فِيِهْم ف الٌَن َعْبٌد َخطذ َوَل  : فَيق 
مْ  ه  م  الَقوم  الَ يَّْشََق بِِهْم َجلِيّس  ، ه   . «َغَفْرت 

মুসরেলমি আবূ হুিাইিা কতৃণক এক বর্ণনায় আলি, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, “অবশযই আল্লাহি 
অরতরিরি রকিু ভ্রামযমান নফলিশতা আলিন, যািা রজরকলিি 
                                                           
456 সহীহুে বুখািী ৬৪০৮, মুসরেম ২৬৮৯, রতিরমযী ৩৬০০, আহমাদ ৭৩৭৬, 

৮৪৮৯, ৮৭৪৯ 
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মজরেস খঁুজলত থালকন। অতঃপি যখন নকান এমন মজরেস 
নপলয় যান, যালত আল্লাহি রযরকি হয়, তখন তাঁিা নসখালন বলস 
যান। তাঁিা পিস্পিলক ডানা রদলয় নেলক ননন। পরিলশলর্ তাঁলদি 
ও রনলচি আসমালনি মধ্যবতণী জায়র্া পরিপূর্ণ কলি নদন। 
অতঃপি নোলকিা মজরেস তযার্ কিলে তাঁিা আসমালন উলঠন। 
তখন আল্লাহ আযযা অজাল্ল অরধ্ক জানা সলেও তাঁলদিলক 
রজজ্ঞাসা কলিন, ‘নতামিা নকাথা নথলক এলে?’ তাঁিা বলেন, 
‘আমিা পৃরথবী নথলক আপনাি এমন কতকগুরে বাোি রনকি 
নথলক এোম, যািা আপনাি তাসবীহ, তাকবীি, তাহেীে ও 
তাহমীদ পলড় এবং আপনাি রনকি প্রাথণনা কলি।’ রতরন বলেন, 
‘তািা আমাি রনকি রক প্রাথণনা কলি?’ তাঁিা বলেন, ‘তািা 
আপনাি রনকি আপনাি জান্নাত প্রাথণনা কলি।’ রতরন বলেন, 
‘তািা রক আমাি জান্নাত নদলখলি?’ তাঁিা বলেন, ‘না, নহ 
প্ররতপােক!’ রতরন বলেন, ‘নকমন হত, যরদ তািা আমাি জান্নাত 
নদখত?’ তাঁিা বলেন, ‘তািা আপনাি রনকি আেয় প্রাথণনা কলি।’ 
রতরন বলেন, ‘তািা আমাি রনকি রক নথলক আেয় প্রাথণনা কলি?’ 
তাঁিা বলেন, ‘আপনাি জাহান্নাম নথলক, নহ প্ররতপােক!’ রতরন 
বলেন, ‘তািা রক আমাি জাহান্নাম নদলখলি?’ তাঁিা বলেন, ‘না।’ 
রতরন বলেন, ‘নকমন হত, যরদ তািা আমাি জাহান্নাম নদখত?’ 
তাঁিা বলেন, ‘আি তািা আপনাি রনকি েমা চায়।’ রতরন বলেন, 
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‘আরম তালদিলক েমা কলি রদোম, তািা যা প্রাথণনা কলি তা দান 
কিোম এবং যা নথলক আেয় প্রাথণনা কলি, তা নথলক আেয় 
রদোম।’ তাঁিা বলেন, ‘নহ প্ররতপােক! ওলদি মলধ্য অমুক পাপী 
বাো এমরন পাি হলত রর্লয় তালদি সালথ বলস রর্লয়রিে।’ রতরন 
বলেন, ‘আরম তালকও েমা কলি রদোম! কাির্ তািা নসই 
সম্প্রদায়, তালদি সালথ নয বলস নসও বরঞ্চত হয় না।’ 

َما، قَاالَ  3/1457 يِب َسِعيٍد ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
ول  اهلِل : َوَعنْه  َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْوَن اهلَل » :صىل اهلل عليه وسلم  ر  م   -َعزذ وََجلذ  -الَ َيْقع د  قَوٌم يَْذك  ْته  إاِلذ َحفذ
م  اهلل  فِيَمْن  ِكيَنة  ؛ َوَذَكَره  م  الرذْْحَة  َونََزلَْت َعلَْيِهم  الّسذ الَمالئَِكة  َوَغِّشيَْته 

 رواه مسلم.  «ِعْنَده  

২/১৪৫৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু ও আবূ সাঈদ 
িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, তাঁিা বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখনই নকান সম্প্রদায় আল্লাহ 
আযযা অজাল্লাি রযরকলি িত হয়, তখনই তালদিলক নফলিশতাবর্ণ 
নেলক ননন, তালদিলক িহমত আেন্ন কলি ননয়, তালদি উপি 
প্রশারন্ত অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাঁি রনকিবতণী নফলিশতাবলর্ণি 
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কালি তালদি কথা আলোচনা কলিন।” (মুসরেম) 457  

يِب َواقٍِد احلَارِِث بِن َعوٍف ريض اهلل عنه 3/1459
َ
وَل اهلِل : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ْقبََل 
َ
، إِْذ أ َو َجالٌِس ِِف الَمْسِجِد، َوانَلاس  َمَعه  صىل اهلل عليه وسلم بَيْنََما ه 

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، وََذَهَّب َواِحٌد ؛ ثاَلثَة  َنَفٍر،  ْقبََل اثْنَاِن إََِل رَس 
َ
فَأ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ى ف رَْجًة ِِف . فََوَقَفا لََعَ رَس 
َ
َما فََرأ ه  َحد 

َ
َما أ

َ
فَأ

َما اثَلاِلث  
َ
ْم، َوأ َما اآلَخر  َفَجلََس َخلَْفه 

َ
ْدبََر َذاِهباً  احلَلَْقِة فََجلََس ِفيَها، َوأ

َ
. فَأ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  ْم َعِن اّنلذَفِر »: فَلََما فََرَغ  رَس  ْخَِب ك 
 
الَ أ

َ
أ

َوى إََِل اهللِ فآَواه  اهلل  إََِلِْه : اّثلذالَثَةِ 
َ
ْم فَأ ه  َحد 

َ
ا أ مذ

َ
ا اآلَخر  فَاْسَتْحََي . أ مذ

َ
وَأ

مذ 
َ
، وَأ ْعَرَض اهلل  َعْنه  فَاْسَتْحََي اهلل  ِمْنه 

َ
ْعَرَض، فَأ

َ
، فَأ  متفٌق َعلَيْهِ . «ا اآلَخر 

৩/১৪৫৭। আবূ ওয়ালক্বদ হালিস ইবলন আওফ িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, একদা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম মসরজলদ বলসরিলেন এবং তাঁি সলে রকিু নোকও 
রিে। ইলতামলধ্য রতনজন নোক আর্মন কিে। তালদি মলধ্য 
দু’জন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সামলন 
উপরস্থত হে এবং একজন চলে নর্ে। নবার্ত দু’জন বযরি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি পালশ দাঁরড়লয় 
                                                           
457 মুসরেম ২৬৯৯, ২৭০০, রতিরমযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ 

দাউদ ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, 
১০২৯৮, দালিমী ৩৪৪ 
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িইে। তালদি একজন সিাি মলধ্য ফাঁক নদলখ নসখালন বলস 
পড়ে। আি অপিজন সিাি রপিলন বলস নর্ে। আি তৃতীয় 
বযরি রপঠ ঘুরিলয় প্রস্থান কিে। যখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম অবসি নপলেন, তখন বেলেন, 
“নতামালদিলক রতন বযরি সম্পলকণ বেব না রক? তালদি একজন 
নতা আল্লাহি কালি আেয় গ্রহর্ কিে, ফলে আল্লাহ তালক আেয় 
দান কিলেন। আি রিতীয়জন নস (সিাি মলধ্য েুলক বসলত) 
েজ্জালবাধ্ কিে, রবধ্ায় আল্লাহও তাঁি বযাপালি েজ্জাশীেতা 
প্রলয়ার্ (কলি তালক িহম) কিলেন। আি তৃতীয়-জন মুখ রফরিলয় 
রনলো, রবধ্ায় আল্লাহও তাি রদক নথলক রবমুখ হলয় নর্লেন।” 
(বুখািী ও মুসরেম)458  

يب َسِعيٍد اخل درِي 4/1459
َ
َعاِوَيَة ريض  َخَرجَ : ريض اهلل عنه قَاَل  َوَعْن أ م 

ْم؟ قَال وا: اهلل عنه لََعَ َحلَْقٍة ِِف الَمْسِجِد، َفَقاَل  ْجلََسك 
َ
ر  اهلَل : َما أ َجلَْسنَا نَْذك 

ْم إاَِل َذاَك ؟ قَال وا: قَاَل .  ْجلََسك 
َ
ْجلََسنَا إاَِل َذاَك، قَاَل : آهلِل َما أ

َ
َما إِيِنّ لَْم : َما أ

َ
أ

ْم ت ْهَمًة  ول  اهلِل صىل اهلل اْستَْحِلْفك  لََِت ِمْن  رَس  َحٌد بَِمَْنِ
َ
ْم، َوَما ََكَن أ لَك 

قََل َعنْه  َحِديثاً ِمِِنّ 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج : عليه وسلم أ َن رَس 

َ
أ

ْصَحابِِه َفَقاَل 
َ
مْ »: لََعَ َحلَْقٍة ِمْن أ ْجلََّسك 

َ
ر  اهلَل : قَال وا «؟ َما أ َجلَْسنَا نَْذك 

                                                           
458 সহীহুে বুখািী ৬৬, ৪৭৪, মুসরেম ২১৭৬, রতিরমযী ২৭২৪, আহমাদ 

২১৪০০, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৯১ 
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ه  لََعَ َما َهَدانَا لإِلِْساَلِم ؛ َوَمَن بِِه َعلَيْنَا وَ  ْم إاِلذ »: قَاَل . ََنَْمد  ْجلََّسك 
َ
آهللِ َما أ

ْجلََسنَا إاَِل َذاَك : قَال وا «َذاَك ؟
َ
ْهَمًة »: قَاَل . َواهلِل َما أ ْم ت  ْسَتْحلِْفك 

َ
َما إِِنّ لَْم أ

َ
أ

تَاِِن ِجَبِيل  فَ 
َ
ْم، َولَِكنذه  أ م  الَمالَئَِكةَ لَك  نذ اهلل ي َباِِه بِك 

َ
ِِن أ ْخََبَ

َ
رواه .  «أ

 مسلم

৪/১৪৫৮। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, মুআরবয়াহ িারদয়াল্লাহু আনহু একবাি মসরজলদ (রকিু 
নোলকি) এক হােকায় (নর্াে ববঠলক) এলস বেলেন, ‘নতামিা 
এখালন রক উলদ্দলশয বলসি?’ তািা বেে, ‘আল্লাহি রযরকি কিাি 
উলদ্দলশয বলসরি।’ রতরন বেলেন, ‘আল্লাহি কসম! নতামিা 
একমাত্র ঐ উলদ্দলশযই বলসি?’ তািা জবাব রদে, ‘(হযা,ঁ) আমিা 
একমাত্র ঐ উলদ্দলশযই বলসরি।’ রতরন বেলেন, ‘নশান! 
নতামালদিলক (রমথযাবাদী) অপবাদ আলিাপ কলি কসম কিাইরন। 
(মলন িাখলব) নকান বযরি এমন ননই, নয আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি আমাি সমমযণাদা োি কলিলি 
এবং আমাি নথলক কম হারদস বর্ণনা কলিলি। রনঃসলেলহ 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (একবাি) স্বীয় 
সহচিলদি এক হােকায় উপরস্থত হলয় তাঁলদিলক রজজ্ঞাসা 
কিলেন, “নতামিা এখালন রক উলদ্দলশয বলসি?” তাঁিা জবাব 
রদলেন, ‘উলদ্দশয এই নয, আমিা আল্লাহি রযরকি কিব এবং তাঁি 
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প্রশংসা কিব নয, রতরন আমালদিলক ইসোলমি পথ নদরখলয়লিন 
ও তাি মাধ্যলম আমালদি প্ররত বড় অনুগ্রহ কলিলিন।’ এ কথা 
শুলন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “আল্লাহি 
কসম! নতামিা একমাত্র এ উলদ্দলশযই এখালন বলসি?” তাঁিা 
বেলেন, ‘আল্লাহি কসম! আমিা নকবে এ উলদ্দলশযই বলসরি।’ 
রতরন বেলেন, “নশান! আরম নতামালদিলক এ জনয কসম কিাইরন 
নয, আরম নতামালদিলক রমথযাবাদী নিলব অপবাদ আলিাপ কিরি। 
রকন্তু প্রকৃত বযাপাি এই নয, রজবিীে আমাি কালি এলস বেলেন, 
‘আল্লাহ নতামালদিলক রনলয় নফলিশতালদি সামলন র্বণ কিলিন!” 
(মুসরেম)459  

 

َباِح َوالَْمَّساءِ  -118 ْكِر ِعْنَد الصذ  بَاب  اَِّلّ

পরিলেদ - ২৪৮: সকাে-সিযায় আল্লাহি রযরকি 

আল্লাহ বলেলিন, 

رذ  ٱو   ﴿ ك   ُك َب ف   ِف  َر ك  ّن  ع   ِس ُ ة   ت َّض  ف  ي ن   و ِخ ُدو ن   رِ ه  ل   ٱ و  ِ  لِ و  ق  ل  ٱ ِم ّوِ ل  ٱب لِ ٓأۡلٱو   ُغُد ا ّل   ص   و 
ن   ت ُكن ِي  غ   ل  ٱ ّمِ ل  (  214: االعراف) ﴾ ٢٠٥ فِ

                                                           
459 মুসরেম ২৭০১, রতিরমযী ৩৩৭৯, নাসায়ী ৫৪২৬, আহমাদ ১৬৩৯৩ 
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“অথণাৎ নতামাি প্ররতপােকলক মলন মলন সরবনয় ও 
সশঙ্করচলত্ত অনুচ্চস্বলি প্রতুযলর্ ও সিযায় স্মির্ কি এবং তুরম 
উদাসীনলদি দেিুি হইলয়া না।” (সূিা আ’িাফ ২০৫ আয়াত) 

আিরব িার্ারবদর্র্ বলেলিন, آصال শব্দরি أصيل এি 

বহুবচন। এ (সিযা) হে আসি ও মার্রিলবি মধ্যবতণী সময়। 

রতরন আিও বলেলিন, ﴿   ِح ّب س  ّبِك   دِ ِِب م   و  ب   ر  عِ  ل  ق  و لُ َشم  ٱ ُط ب   ِس ل ق   ل  و 
 ُ ا ِه  ب ُرو (  131: طه) ﴾ ١٣٠ ُغ  

“সূলযণি উদয় ও অলস্তি পূলবণ নতামাি প্ররতপােলকি সপ্রশংস 
পরবত্রতা ও মরহমা বর্ণনা কি।”(সূিা ত্বাহা ১৩০ আয়াত)  

রতরন অনযত্র বলেলিন, ﴿   ِح ّب ّبِك   دِ ِِب م   و س  ِ  ر  ِشِّ ل  ٱب ِ ٱو   ع  : َغفر) ﴾ ٥٥ رِ ك   ب  ل 
55  )    

“সকাে-রবকালে নতামাি প্ররতপােলকি সপ্রশংস পরবত্রতা ও 
মরহমা নঘার্র্া কি।” (সূিা মুরমন ৫৫ আয়াত) 

আিরব িার্ারবদর্র্ বলেলিন, عَش (রবকাে) হে সূযণ েোি 

পি নথলক অস্ত যাওয়া পযণন্ত সময়। 

রতরন অনয স্থালন বলেলিন, 
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وت   ِف ﴿ ُي ذِن   ُب
 

ن ّلَلُ ٱ أ
 

ُر   أ ع  ت ذ   ف  ُي ر  و  ا ك  ه  ِي ِحُ  ۥُمهُ س  ٱ ف ّب ُس  ُ  ي ا ۥل  ه  ِي ِ  ف ِ ل  ٱب ُدّو لِ ٓأۡلٱو   ُغ ا  ٣٦ ص 
لر  ا ُل   َّل  رِج  ِهم  ت ي ر تِج    ِه ة ّل   ر  ي   و  ن ع  ب  ِك   ع  ِ ٱ رِ ذ  (  37  ،36:  انلور) ﴾ ٣٧ ّلَل

“নস সব রৃ্লহ---যালক আল্লাহ সমুন্নত কিলত এবং যালত তাঁি 
নাম স্মির্ কিলত রনলদণশ রদলয়লিন---সকাে ও সিযায় তালত তাঁি 
পরবত্রতা ও মরহমা নঘার্র্া কলি, নস সব নোক যালদিলক বযবসা-
বারর্জয এবং ক্রয় রবক্রয় আল্লাহি স্মির্ হলত রবিত িালখ না।” 
(সূিা নূি ৩৬-৩৭ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন, ﴿ َا ِن ر   إ َخ ل  ل ِ ٱ ن اس  ا هُ  ب  ع  ِح   ۥم  ّب ُس  ِ  ن  ي ِشِّ ل  ٱب ِ ٱو   ع  قِ ش   ل   ١٨ ا
( 19:  ص) ﴾  

“আরম পবণতমাোলক তাি (দাঊলদি) বশীিূত কলিরিোম; 
ঐগুরে সকাে-সিযায় তাি সলে আমাি পরবত্রতা ও মরহমা নঘার্র্া 
কিত।” (সূিা স্বা-দ ১৮ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1459 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْبَحاَن اهللِ َوِِبَْمِدهِ، مَِئَة : َمْن قَاَل ِحْيَ ي ْصبِح  وَحَي ي ْمِِس » :عليه وسلم  س 
ا َجاَء بِهِ  ْفَضَل ِممذ

َ
َحٌد يَْوَم الِقَياَمِة بِأ

َ
ِت أ

َ
ٍة، لَْم يَأ ْو َمرذ

َ
َحٌد قَاَل ِمْثَل َما قَاَل أ

َ
، إاِلذ أ

 رواه مسلم.  «َزادَ 

১/১৪৫৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
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বলেলিন, “নয বযরি সকাে-সিযায় ‘সুবহানাল্লারহ অরবহামরদহ’ 
একশবাি পাঠ কিলব, রকয়ামলতি রদলন ওি চাইলত উত্তম আমে 
নকউ আনলত পািলব না। রকন্তু যরদ নকউ তাি সমান বা তাি 
নথলক নবরশ সংখযায় ঐ তাসবীহ পাঠ কলি থালক (তাহলে রিন্ন 
কথা)।” (মুসরেম)460  

، قَاَل . 2/1461 ، َفَقاَل : َوَعنْه  ّ ٌل إََِل انَليِِبِ وَل اهلل َما لَِقيْت  : َجاَء رَج  يَا رَس 
ْمَّسْيَت »: قَاَل ! َغتِِْن ابَلارَِحةَ ِمْن َعْقَرٍب دَلَ 

َ
َما لَْو ق لَْت ِحْيَ أ

َ
وذ  بَِكلَِماِت : أ ع 

َ
أ

اِت ِمْن ََشِّ َما َخلََق  ذك: اهللِ اّتلذامذ  رواه مسلم . «لَْم تَُض 

২/১৪৬০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, এক বযরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি 
এলস রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! র্ত িালত রবিাি 
কামলড় আরম নয কত কষ্ট নপলয়রি, (তা বোি নয়)।’ রতরন 
বেলেন, “নশান! যরদ তুরম সিযালবোয় এই নদা‘আ পাঠ কিলত, 

‘আঊযু রবকারেমা-রতল্লা-রহত্তা-ম্মা-রত রমন শারিণ মা খাোক্ব।’ 
অথণাৎ আরম আল্লাহি পরিপূর্ণ বার্ীি অসীোয় রতরন যা সৃরষ্ট 
                                                           
460 মুসরেম ২৬৯১, ২৬৯২, সহীহুে বুখািী ৩২৯৩, ৬৪০৫, রতিরমযী ৩৪৬৬, 

৩৪৬৮, ৩৪৬৯, আবূ দাউদ ৫০৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, ৩৮১২, আহমাদ 
৭৯৪৮, ৮৫০২, ৮৬১৬, ৮৬৫৬, ৯৮৯৭, ১০৩০৫, মুওয়াত্তা মারেক ৪৮৬, 
৪৮৭ 
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কলিলিন, তাি মে হলত আেয় প্রাথণনা কিরি। 

তাহলে তা নতামাি েরত কিলত পািত না।” (মুসরেম) 461  

ْصبَحَ  3/1461
َ
ول  إَِذا أ نَه ََكَن َيق 

َ
ّ صىل اهلل عليه وسلم، أ يِِبِ

، َعِن انلَ : َوَعنْه 
« ِ ْمَّسيَْنا، َوب

َ
ْصَبْحَنا، َوبَِك أ

َ
ور  امهلَل بَِك أ ، َوإََِلَْك النُّش  ْوت  .  «َك حَنَْيا، َوبَِك َنم 

مََس قَاَل 
َ
وت  »: َوإَِذا أ ْمَّسيَْنا، َوبَِك حَنَْيا، َوبَِك َنم 

َ
ور  . امهلَل بَِك أ .  «َوإَِْلََك النُّش 

ب و داود والرتمذي، وقال
َ
 حديث حسن : رواه أ

৩/১৪৬১। উি িাবী হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সকালে এই নদা‘আ পড়লতন, ‘আল্লাহুম্মা রবকা 
আসবাহনা অরবকা আমসাইনা, অরবকা নাহ্ইয়া, অরবকা নামূতু 
অইোইকান নুশূি।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! নতামািই হুকুলম আমালদি সকাে হে এবং 
নতামািই হুকুলম আমালদি সিযা হয়, নতামািই হুকুলম আমিা 
জীরবত থারক, নতামািই হুকুলম আমিা মৃতুয বির্ কিব এবং 
নতামািই রদলক আমালদি পুনজণীবন। 

আি সিযায় এই নদা‘আ পড়লতন, 

                                                           
461 মুসরেম ২৭০৯, আহমাদ ৮৬৬৩, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৭৪ 
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‘আল্লাহুম্মা রবকা আমসাইনা, অরবকা নাহ্ইয়া, অরবকা নামূতু 
অইোইকান নুশূি।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! নতামািই হুকুলম আমালদি সিযা হে, 
নতামািই হুকুলম আমিা জীরবত থারক, নতামািই হুকুলম আমিা 
মৃতুয বির্ কিব এবং নতামািই রদলক আমালদি প্রতযাবতণন। (আবূ 
দাউদ, রতিরমযী, হাসান) 462  

يِق ريض اهلل عنه قَاَل : َوَعنْه   4/1462 ِدّ بَا بَْكٍر الِصّ
َ
َن أ

َ
وَل اهلِل : أ يَا رَس 

، قَاَل  ْمَسيْت 
َ
ْصبَْحت  َوإَِذا أ

َ
َن إَِذا أ ق ول ه 

َ
ْرِِن بَِكِلَماٍت أ  امهلَل فَاِطرَ :  ق ْل »: م 

ْن الَ 
َ
ْشَهد  أ

َ
، أ ٍء َوَملِيَكه  ِّ ََشْ

َهاَدةِ ؛ َربذ لُك  ْرِض ََعلَِم الَغْيِب َوالّشذ
َ
َماواِت َواأل الّسذ

كِهِ  ْيَطاِن َوَِشْ ِّ َنْفِِس َوََشِّ الّشذ
وذ  بَِك مِْن َشذ ع 

َ
نَْت، أ

َ
َ إاِلذ أ ق لَْها إَِذا »: قَاَل  «إَِلى

 ِ ْمَّسْيَت، َوإ
َ
ْصَبْحَت، َوإَِذا أ

َ
َخْذَت َمْضَجَعَك أ

َ
ب و داود والرتمذي، .  «َذا أ

َ
رواه أ

 حديث حسن صحيح : وقال

৪/১৪৬২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, আবূ 
বকি রসদ্দীক িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
আমালক রকিু বাকয বাতলে রদন, নযগুরে সকাে-সিযায় আরম 
পড়লত থাকব।’ রতরন বেলেন, “বে, ‘আল্লা-হুম্মা ফা-রত্বিাস সামা-
ওয়া-রত অে আিরযব আ-রেমাে র্ায়রব অশশাহা-দাহ, িাব্বা কুরে 
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শাইরয়ন অমােীকাহ, আশহাদু আে ো ইো-হা ইল্লা আন্তা আঊযু 
রবকা রমন শারিণ নাফসী অশারিণশ শায়ত্বা-রন অরশরকণহ।’   

অথণাৎ নহ আকাশমণ্ডেী ও পৃরথবীি সৃজন-কতণা, উপরস্থত ও 
অনুপরস্থত পরিজ্ঞাত, প্রলতযক বস্তুি প্ররতপােক ও অরধ্পরত 
আল্লাহ! আরম সােয রদরে নয, তুরম বযতীত নকান সতয উপাসয 
ননই। আরম আমাি আত্ম্াি মে হলত এবং শয়তালনি মে ও 
রশিক হলত নতামাি রনকি আেয় প্রাথণনা কিরি। 

সকাে-সিযা তথা নশাবাি সময় পাঠ কলিা। (আবু দাউদ, 
রতরিরমযী হাসান সহীহ) 463  

صىل اهلل عليه ََكَن نيَِِبُ اهلِل : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه  قَاَل  5/1463
ْمََس قَاَل  وسلم

َ
َ إاِلذ اهلل  وَْحَده  »: إَِذا أ ْمََس الم لْك  هللِ، وَاحلَْمد  هللِ، الَ إَِلى

َ
ْمَّسيَْنا وَأ

َ
أ

َراه  قَ : قَاَل الَراوِي «الَ ََشيَك ََل  
َ
ٍء »: اَل ِفيِهنَ أ ِّ ََشْ

َو لََعَ لُك  ََل  الم لْك  َوََل  احلَْمد  َوه 
وذ  بَِك مِْن ََشِّ َما ِِف  ع 

َ
ْسأل َك َخرْيَ َما ِِف َهِذهِ اللذيْلَِة وََخرْيَ َما َبْعَدَها، وَأ

َ
قَدير، َرِبّ أ

وذ  بَِك مَِن الكَ  ع 
َ
وذ  بَِك َهِذهِ اللذْيلَِة َوََشِّ َما َبْعَدَها، َرِبّ أ ع 

َ
وِء الِكََبِ، َرِبّ أ َّسِل، وَس 

يضاً «مِْن َعَذاٍب ِِف اّنلذارِ، َوَعَذاٍب ِِف الَقَْبِ 
َ
ْصبََح قَاَل َذلَِك أ

َ
ْصبَْحَنا »: ، َوإَِذا أ

َ
أ

لْك  هللِ  ْصبََح الم 
َ
 رواه مسلم.  «وَأ

৫/১৪৬৩। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
                                                           
463 রতিরমযজ ৩৩৯২, আহমাদ ৭৯০১, দালিমী ২৬৮৯ 
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রতরন বলেন, আল্লাহি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
সিযালবোয় এই নদা‘আ পড়লতন, 

‘আম্হসাইনা অ আমসাে মুেকু রেল্লা-হ, অেহামদু রেল্লা-হ, ো 
ইো-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু ো শািীকা োহ, োহুে মুেকু অোহুে 
হামু্দ অহুয়া আো কুরে শাইরয়ন ক্বাদীি। িারবব আস্আেুকা 
খাইিা মা ফী হা-রযরহে োইোরত অ খাইিা মা বা’দাহা, অ আঊযু 
রবকা রমন শারিণ মা ফী হা-রযরহে োইোরত অ শারিণ মা বা’দাহা, 
িারবব আঊযু রবকা রমনাে কাসারে অ সূইে রকবাি, িারবব আঊযু 
রবকা রমন আযা-রবন রফন্না-রি অ আযা-রবন রফে ক্বাব্র।’ 

অথণাৎ আমিা এবং সািা িাজয আল্লাহি জনয সিযায় উপনীত 
হোম। আল্লাহি সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ িাড়া নকান সতয উপাসয 
ননই, রতরন একক, (বর্ণনাকািী বলেন, আমাি ধ্াির্া িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালত বেলেন,) তাঁি নকান শিীক 
ননই, তাঁিই জনয সমস্ত িাজত্ব, তাঁিই জনয যাবতীয় স্তুরত, এবং 
রতরন সকে বস্তুি উপি সবণশরিমান। নহ আমাি প্রিু! আরম 
নতামাি রনকি এই িালত নয কেযার্ রনরহত আলি তা এবং তাি 
পলিও নয কেযার্ আলি তাও প্রাথণনা কিরি। আি আরম নতামাি 
রনকি এই িালত্র নয অকেযার্ আলি তা এবং তািপলিও নয 
অকেযার্ আলি তা হলত আেয় চারে। নহ আমাি প্ররতপােক! 
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আরম নতামাি রনকি অেসতা এবং বাধ্ণলকযি মে হলত পানাহ 
চারে। নহ আমাি প্রিু! আরম নতামাি রনকি জাহান্নালমি এবং 
কবলিি সকে প্রকাি আযাব হলত আেয় চারে। 

রতরন যখন সকালে উঠলতন তখনও এই নদা‘আ পাঠ 
কিলতন; বেলতন ‘আস্বাহনা ও আসবাহাে মুেকু রেল্লাহ------।’ 
(মুসরেম) 464  

بَيٍّْب  6/1464 ول  اهلِل : ريض اهلل عنه  قَاَل  َوَعْن َعبِد اهلِل بِن خ  قَاَل يِل رَس 
 »: صىل اهلل عليه وسلم

ْ
َعِوَّذَتْيِ ِحْيَ ت ْمِِس وَِحَي : اِْقرَأ َحٌد، َوالم 

َ
َو اهلل  أ ق ْل ه 

ءٍ  ِّ ََشْ
، ثاَلََث َمرذاٍت تَْكِفيَك ِمْن لُك  ب و داود والرتمذي، وقال.  «ت ْصبح 

َ
: رواه أ

 حديث حسن صحيح 

৬/১৪৬৪। আবু্দল্লাহ ইবলন খুবাইব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, “সকাে-সিযায় ‘কু্বে হুওয়াল্লাহু 
আহাদ’ (সূিা ইখোস) এবং ‘কু্বে আঊযু রবিারববে ফাোক্ব’ ও 
‘কু্বে আঊযু রবিারববন্নাস’ রতনবাি কলি পড়। তাহলে প্ররতরি 
(েরতকি) রজরনস নথলক রনিাপত্তাি জনয যলথষ্ট হলব।” (আবূ 
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দাউদ, রতিরমযী হাসান সহীহ) 465  

ثَماَن بِن َعَفاَن ريض اهلل عنه قَاَل  7/1465 ول  اهلِل صىل : َوَعْن ع  قَاَل رَس 
ِّ »: اهلل عليه وسلم 

ِّ يَْوٍم َوَمَّساءِ لُك 
ول  ِِف َصَباِح لُك  ِمْسِب :  ََلْلَةٍ َما ِمْن َعْبٍد َيق 

ِميع   َو الّسذ َماءِ َوه  ْرِض َوالَ ِِف الّسذ
َ
ٌء ِِف األ ُ َمَع اْسِمِه ََشْ ِي الَ يَُض  اهللِ اَّلذ
ءٌ  ذه  ََشْ ، ثاَلَث َمرذاٍت، إاِلذ لَْم يَُض  ب و داود والرتمذي، وقال. «الَعلِيم 

َ
: رواه أ

 حديث حسن صحيح

৭/১৪৬৫। উসমান ইবলন আফ ফান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নয বযরি প্রলতযক রদন সকাে ও সিযায় এই নদা‘আ 
রতনবাি কলি পড়লব, 

‘রবসরমল্লা-রহল্লাযী ো য়যাযুবরুণ মাআসরমহী শাইউন রফে 
আিরযব অো রফসসামা-ই অহুওয়াস সামীউে আেীম।’ 

অথণাৎ আরম শুরু কিরি নসই আল্লাহি নালম যাি নালমি সালথ 
পৃরথবীি ও আকালশি নকান রজরনস েরত সাধ্ন কিলত পালি না 
এবং রতরনই সবণলোতা সবণজ্ঞাতা।  

নকান রজরনস নস বযরিি েরত কিলত পািলব না।” (আবূ 

                                                           
465রতিরমযী ৩৫৭৫, আবূ দাউদ ৫০৮২, নাসায়ী ৫৪২৮, ৫৪২৯ 
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দাউদ, রতিরমযী হাসান) 466    
 

ْوَل   ِعْنَد اّنلذْومِ  -111  بَاب  َما َيق 

পরিলেদ - ২৪৯: ঘুমাবাি সমলয়ি নদা‘আ 

মহান আল্লাহ বলেন, 

ل   ِف  إِنَ  ﴿ َسم   ٱ قِ خ   ٱو   تِ و   ل
ِ ٱو   لِ َِل  ٱ ِف تِل   خ  ٱو   ِض ۡرل   ار َه  ِل  ت  ي   ٓأَل ّنل و 

ُ
 ٱ ّلِ

 ١٩٠ بِ ب   ل  ل  
ين  ٱ ُرون  ي ذ   ََّلِ ود   ام  قِي    ّلَل  ٱ ُك ُقُع َع     او  ِِهم   و  ب و ُن ُرون   ُج َك ف  ت  ي  ل   ِف  و  َسم   ٱ قِ خ   ٱو   تِ و   ل

 ﴾ ١٩١ ِض ۡرل  
 (  191  ،191: عمران ال)

“রনশ্চয় আকাশমণ্ডেী ও পৃরথবীি সৃরষ্টলত এবং িাত ও রদলনি 
পরিবতণলন জ্ঞানী  নোকলদি জনয রনদশণন িলয়লি। যািা দাঁরড়লয়, 
বলস এবং শুলয় আল্লাহলক স্মির্ কলি এবং আকাশমণ্ডেী ও 
পৃরথবীি সৃরষ্ট সম্বলি রচন্তা কলি। (সূিা আলে ইমিান ১৯০-১৯১ আয়াত) 

َما 1/1466 يِب َذٍر ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
َذْيَفَة، َوأ وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ح  َن رَس 

َ
أ

َوى إََِل فِراِشِه، قَاَل 
َ
وت  »: عليه وسلم ََكَن إَِذا أ م 

َ
ْحَيا وَأ

َ
رواه .  «بِاْسِمَك  امهلَل أ

 ابلخاري

১/১৪৬৬। হুযাইফা ও আবূ যি (িারদয়াল্লাহু আনহুমা) হলত 
                                                           
466 রতিরমযী ৩৩৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৯, আহমাদ ৪৪৮, ৫২৯ 
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বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নশাবাি সময় এই 
নদা‘আ পড়লতন, ‘রবসরমকাল্লাহুম্মা আহ্ইয়াহ অ আমূতু।’ অথণাৎ নহ 
আল্লাহ! নতামাি নালমই আরম বাঁরচ ও মরি)। (বুখািী)467  

وَل اهلِل صىل : َوَعْن َلٍَع ريض اهلل عنه 2/1467 َن رَس 
َ
اهلل عليه وسلم أ

َما َما »: قَاَل ََل  َوِلَفاِطَمَة ريَِضَ اهلل  َعنه  َوْيت َما إََِل فَِراِشك 
َ
َخْذت َما  -إَِذا أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
أ

َما  ا ثاَلَثاً َوثاَلَثَِي، وََسبَِّحا ثاَلَثاً َوثاَلَثَِي، واْْحََدا ثاَلَثاً  -َمَضاِجَعك  فََكَِبّ
ْرَبعاً َوثاََلِثنَي، َويِف ِرَوايَةٍ : ةٍ َويِف ِرَوايَ  «َوثاَلَثِيَ 

َ
ْرَبعاً : التَْسِبيح  أ

َ
اّتَلْكبِْي  أ

 متفق َعلَيْهِ . َوثاََلِثنَي 

২/১৪৬৭। আেী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একদা তাঁলক ও ফালতমালক বেলেন, 
“যখন নতামিা রবিানায় যালব, তখন ৩৩ বাি ‘আল্লাহ আকবাি’, 
৩৩ বাি ‘সুবহানাল্লাহ’ এবং ৩৩ বাি ‘আেহামদুরেল্লাহ’ পাঠ 
কিলব।” অনয এক বর্ণনা অনুপালত ৩৪ বাি ‘সুবহানাল্লাহ’, আি 
এক বর্ণনা অনুপালত ৩৪ বাি ‘আল্লাহু আকবাি’ পড়লত আলদশ 

                                                           
467 সহীহুে বুখািী ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, রতিরমযী ৩৪১৭, আবূ 

দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৩৩, ২২৭৬০, ২২৭৭৫, 
২২৮৬০, ২২৯৪৯, দালিমী ২৬৮৬ 
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কলিরিলেন। (বুখািী ও মুসরেম) 468  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَ  3/1469 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : اَل َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْض فَِراَشه  بَِداِخلَِة إَِزارِهِ، فَإِنذه  » :عليه وسلم  ْم إََِل فَِراِشِه فَلَيْنف  ك  َحد 
َ
َوى أ

َ
إَِذا أ

ول   ، : الَ يَْدرِي َما َخلََفه  َعلَْيِه، ث مذ َيق  ه  ْرَفع 
َ
بِاسِمَك َرِِبّ َوَضْعت  َجْنيِِب، َوبَِك أ

ْمَّس 
َ
ْرَسلَْتَها، فَاْحَفْظَها بَِما ََتَْفظ  بِِه ِعَباَدَك إِْن أ

َ
ْكَت َنْفِِس فَارَْْحَْها، َوإِْن أ

احِلِيَ   متفق َعلَيْهِ . «الصذ

৩/১৪৬৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “যখন 
নতামালদি নকউ শযযা গ্রহর্ কিলব, তখন নস নযন রনজ েুেীি 
একাংশ িািা তাি রবিানািা নঝলড় ননয়। কাির্, নস জালন না নয, 
তাি অনুপরস্থরতলত রক রক রজরনস নসখালন এলসলি। তািপি এই 
নদা‘আ পড়লব, 

‘রবসরমকা িারবব অযা‘তু জানবী অরবকা আিফা‘উহু ফাইন 
আমসাকতা নাফসী ফািহামহা অইন আিসােতাহা ফাহফাযহা 
রবমা তাহফাযু রবহী ইবা-দাকাস স্বা-রেহীন।’ 

                                                           
468 সহীহুে বুখািী ৩১১৩, ৩৭০৫, ৫৩৬১, ৫৩৬২, ৬৩১৮, মুসরেম ২৭২৭, 

রতিরমযী ৩৪০৮, ৩৪০৯, আবূ দাউদ ২৯৮৮, ৫০৬২, আহমাদ ৬০৫, ৭৪২, 
৮৪০, ৯৯৯, ১১৪৪, ১২৩৩, ১২৫৩, ১৩১৫, দালিমী ২৬৮৫ 
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অথণাৎ নহ আমাি প্ররতপােক! আরম নতামািই নালম আমাি 
পাশ্বণ িাখোম এবং নতামািই নালম তা উঠাইব। অতএব যরদ তুরম 
আমাি আত্ম্ালক আবদ্ধ কলি নাও, তাহলে তাি প্ররত করুর্া 
কলিা। আি যরদ তা নিলড় দাও, তাহলে তালক ঐ রজরনস িািা 
রহফাজত কি, যাি িািা তুরম নতামাি ননক বাোলদি কলি 
থাক।” (বুখািী ও মুসরেম) 469  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها 4/1469 َن رَس 
َ
أ

َعوَِّذاِت، وَمَسَح بِِهَما   بِالم 
َ
َخَذ َمْضَجَعه  َنَفَث ِِف يََديِْه، َوقََرأ

َ
وسلم، ََكَن إَِذا أ

 لَيْهِ متفق عَ . َجَسَده  

َما َ : َويِف ِرَوايٍَة لَه  وَى إََِل فَِراِشِه لُك 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم ََكَن إَِذا أ

َ
أ

 ِفيِهَما
َ
وذ  بَِرِبّ »: يَلْلٍَة مَجََع َكَفيِْه، ث َم َنَفَث ِفيِهَما َفَقرأ ع 

َ
َحٌد، َوق ْل أ

َ
َو اهلل  أ ق ْل ه 

وذ  بَِرِبّ  ع 
َ
  «اّنلذاِس الَفلَِق، َوق ْل أ

 
ث َم َمَسَح بِِهما َما استَّْطاَع ِمْن َجَسِدهِ، َيبَْدأ

ْقبََل ِمْن َجَسِدهِ، َيْفَعل  َذلَِك ثاََلَث َمَراٍت 
َ
ِسِه َووَْجِهِه، َوَما أ

َ
متفق . بِِهَما لََعَ َرأ

 َعلَيْهِ 

৪/১৪৬৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 

                                                           
469 সহীহুে বুখািী ৬৩২০, ৭৩৯৩, মুসরেম ২৭১৪, রতিরমযী ৩৪০১, আবূ 

দাউদ ৫০৪০, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৪, আহমাদ ৭৩১৩, ৭৭৫২, ৭৮৭৮, 
৯১৭৩, ৯৩০৬, দালিমী ২৬৮৪ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন শযযা-গ্রহর্ কিলতন, তখন 
রনজ হাত দু’রিলত ‘মুআউরবযাত’ (রতন কু্বে) পলড় ফুঁ রদলতন এবং 
তাি িািা রনজ সমগ্র শিীলি নবাোলতন। (বুখািী ও মুসরেম) 470  

এক অনয বর্ণনায় আলি, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
প্রলতযক িালত যখন ঘুমাবাি জনয শযযা গ্রহর্ কিলতন তখন দু’ 
হালতি নচলিা একলত্র জমা কিলতন এবং তালত রতন কু্বে পলড় ফু ঁ
রদলতন। তািপি তাি িািা নদলহি ওপি যতদূি সম্ভব নবাোলতন; 
মাথা, নচহািা ও নদলহি সামলনি অংশ নথলক শুরু কিলতন। 
এরূপ রতরন রতনবাি কিলতন। (বুখািী, মুসরেম) 

َما، قَاَل وََعِن الََبَاِء بِن ََعزٍِب ريَِضَ ا 5/1471 ول  اهلِل صىل : هلل  َعنه  قَاَل رَس 
الَةِ، ث مذ اْضَطِجْع » :اهلل عليه وسلم  وَءَك لِلصذ  َوض 

ْ
أ تَيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضذ

َ
إَِذا أ
ْيَمن، َوق ْل 

َ
َك األ ْهت  وَْجِْه إََِلَْك، :  لََعَ ِشِقّ ْسلَْمت  َنْفِِس إََِلَْك، َووَجذ

َ
امهلَل أ

مْ 
َ
 َوالَ َوفَوذْضت  أ

َ
َأت  َظهرِي إََِلَْك، رَْغبًَة َوَرْهَبًة إََِلَك، الَ َملَْجأ

ْ
جل

َ
رِي إََِلَك، وَأ

ْرَسلَْت، 
َ
ِي أ نَْزلَْت، َوبِنَبِيَِّك اَّلذ

َ
ِي أ َمْنَجا ِمْنَك إاِلذ إََِلَك، آَمْنت  بِِكتابَِك اَّلذ

ول  فَإِْن ِمتذ ِمتذ لََعَ الِفْطَرةِ، َواْجَعلْه نذ آِخَر َما   متفق َعلَيْهِ  .«َتق 

                                                           
470 সহীহুে বুখািী ৪৪৩৯, ৫০১৬, ৫০১৮, ৫৭৩৫, ৫৭৪৮, ৫৭৫১, ৬৩১৯, 

মুসরেম ২১৯২, ৩৯০২, ইবনু মাজাহ ৩৫৯২, আহমাদ ২৪২০৭, ২৪৩১০, 
২৪৪০৬, ২৪৮০৭, ২৪৯৫৫, ২৫৬৫৭, ২৫৭৩১, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৫৫ 
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৫/১৪৭০। বািা’ ইবলন আলযব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “যখন তুরম শযযা গ্রহর্ কিলব, তখন নামালযি ওজুি 
নযায় ওযু কিলব। তািপি ডানপালশ শুলয় এই নদা‘আ পড়লব, 
‘আল্লা-হুম্মা আসোমতু নাফসী ইোইক, অ অজ্জাহতু অজরহয়া 
ইোইক, অফাউওয়াযবতু আমিী ইোইক, অ আেজা’তু যাহিী 
ইোইক, িাগ্বাতাঊঁ অিাহবাতান্ ইোইক্, ো মাল্জাআ’ অো 
মান্য়জা রমনকা ইল্লা ইোইক, আ-মানতু রবরকতা-রবকাল্লাযী 
আনযােতা অ রবনারবরয়যকাল্লাযী আিসাল্ত্।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আরম আমাি প্রার্ নতামাি প্ররত সমপণর্ 
কলিরি, আমাি মুখমণ্ডে নতামাি প্ররত রফরিলয়রি, আমাি সকে 
কলমণি দারয়ত্ব নতামালক নসাপদণ কলিরি, আমাি রপঠলক নতামাি 
রদলক োরর্লয়রি (নতামাি উপলিই সকে িিসা নিলখরি), এসব 
রকিু নতামাি সওয়ালবি আশায় ও নতামাি আযালবি িলয় কলিরি। 
নতামাি রনকি িাড়া নতামাি আযাব নথলক বাঁচলত নকান আেয়স্থে 
ননই। তুরম নয রকতাব অবতীর্ণ কলিি তাি উপি এবং তুরম নয 
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নবী নপ্রির্ কলিি তাি উপি ঈমান এলনরি। (বুখািী ও মুসরেম)471   

نٍَس ريض اهلل عنه 6/1471
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم ََكَن  :َوَعْن أ

َ
أ

َوى إََِل فَِراِشِه قَاَل 
َ
ِ »: إَِذا أ ْطَعَمَنا وََسَقانَا، َوَكَفانَا َوآَوانَا، فََكْم احََلْمد  َّلِلذ

َ
ِي أ  اَّلذ

ْؤوِيَ  ْن الَ ََكِِفَ ََل  َوالَ م   رواه مسلم.  «ِممذ

৬ /১৪৭১। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন শযযা গ্রহর্ কিলতন তখন 
এই নদা‘আ পড়লতন, ‘আেহামদু রেল্লা-রহল্লাযী আত্বআমানা অ 
সাক্বা-না অকাফা-না অ আ-ওয়া-না, ফাকাম রমম্মাে ো কা-রফয়া 
োহু অো মু’বী।’  

অথণাৎ নসই আল্লাহি সমস্ত প্রশংসা রযরন আমালদিলক 
পানাহাি করিলয়লিন, রতরন আমালদি জনয যলথষ্ট হলয়লিন এবং 
আেয় রদলয়লিন। অথচ কত এমন নোক আলি যালদি যলথষ্ট-
কািী ও আেয়দাতা ননই। (মুসরেম)472  

                                                           
471 সহীহুে বুখািী ২৪৭, ৬৩১৩, ৬৩১৫, ৭৪৮৮, মুসরেম ২৭১০, রতিরমযী 

৩৩৯৪, ৩৫৭৪, আবূ দাউদ ৫০৫৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, 
১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, ১৮২০৫, দালিমী ২৬৮৩ 

472 মুসরেম ২৭১৫, রতিরমযী ৩৩৯৬, আবূ দাউদ ৫০৫৩, আহমাদ ১২১৪২, 
১২৩০১, ১৩২৪১ 
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َذيَفَة ريض اهلل عنه 7/1472 وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َوَعْن ح  َن رَس 
َ
أ

ول   هِ، ث َم َيق  ْن يَْرق َد، وََّضَع يََده  ايل ْمََن حَتَْت َخِدّ
َ
َراَد أ

َ
امهلَل قِِِن »: ََكَن إَِذا أ

 .حديث حسن : رواه الرتمذي، وقال.  «َعَذابََك يَْوَم َتْبَعث  ِعَباَدكَ 

ب و داود ؛ من رواية َحْفَصَة ريَِضَ اهلل  عنها، وفيهِ 
َ
وَل   : ورواه أ نَه  ََكَن َيق 

َ
أ

 .ثاََلَث َمَراٍت 

৭/১৪৭২। হুযাইফা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, যখন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ঘুমাবাি ইো কিলতন, 
তখন স্বীয় ডান হাতরি র্ালেি রনলচ স্থাপন কিলতন, তািপি এই 
নদা‘আ পাঠ কিলতন। ‘আল্লাহুম্মা রক্বনী আযাবাকা য়যাওমা 
তাব্আসু ইবাদাকা।’ অথণাৎ নহ আল্লাহ! নসই রদলনি আযাব নথলক 
আমালক রনষৃ্করত দাও, নযরদন তুরম নতামাি বাোলদি পুনরুত্থান 
ঘিালব। (রতিরমযী-হাসান) 473  

আবূ দাউদ এ হারদসরিলক হাফসা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত 
বর্ণনা কলিলিন। তালত আলি নয, রতরন ঐ নদা‘আ রতনবাি 
পড়লতন। (রকন্তু তা সহীহ নয়।) 

 

                                                           
473 রতিরমযী ৩৩৯৮, আহমাদ ২২৭৩৩ 
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ْعَواتِ  ْعَواتِ كَِتاب  اّدلذ   كَِتاب  اّدلذ
অধ্যায় (১৬): (প্রাথণনামূেক) নদা‘আসমূহ 

 بَاب  فَْضِل اّدُلََعءِ  -111

পরিলেদ - ২৫০: নদা‘আি গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি করতপয় নদা‘আি 
নমুনা 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, ﴿   ل ق ا ُكمُ  و  ُب ِن  د  ٱ ر  و س   ُع
 

ِجب  أ ُكم ۡ  ت   ﴾ ٦٠ ل 
(  61: َغفر)  

“নতামালদি প্ররতপােক বলেন, নতামিা আমালক ডাক আরম 
নতামালদি ডালক সাড়া নদব।” (সূিা র্ালফি ৬০ আয়াত) 

রতরন বলেন, ﴿ وا  د  ٱ ُكم   ُع َب ع   ر  ُ ف   ت َّض  ۡ و ُخ ًة ِنَهُ  ي  ِدين  ُمع  ل  ٱ ُُيُِب  ّل   ۥإ  ﴾ ٥٥ ت 
(  54: االعراف)  

“নতামিা কাকুরত-রমনরত সহকালি ও সংলর্াপলন নতামালদি 
প্ররতপােকলক ডাক, রনশ্চয় রতরন সীমােংঘন কািীলদিলক পিে 
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কলিন না।” (সূিা আ’িাফ ৫৫ অয়াত) 

রতরন আিও বলেন,  ا ل ك   ِإَوذ 
 

أ دِي س  ا ب  ِّنِ  ِع إِّنِ  ع  رِ  ف  ُ ق  يُب  يب  ِج
ُ

ع   أ ة  د  عِ ٱ و  ا  دَل
ا نِٖ  إِذ  ع  (  196: ابلقرة) ﴾ ١٨٦ د     

“আি আমাি দাসর্র্ যখন আমাি সম্বলি নতামালক রজজ্ঞাসা কলি, 
তখন তুরম বে, আরম নতা কালিই আরি। যখন নকান প্রাথণনাকািী 
আমালক ডালক, আরম তাি ডালক সাড়া রদই।” (সূিা বাক্বািাহ১৮৬ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেলিন, 

َمن ﴿
 

ُب  أ ي ض  ل  ٱ ُُيِ رَ ُم ا ط  هُ  إِذ  ع  ك   د  ي  ُف و  و  ٱ ِش ُس  [  62: انلمل] ﴾ ء  ل

“অথবা (উপাসয) রতরন, রযরন আলতণি আহবালন সাড়া নদন 
যখন নস তাঁলক ডালক এবং রবপদ-আপদ দূিীিূত কলিন।” (সূিা 
নামে ৬২ আয়াত) 

مَ  1/1473 ّ صىل اهلل َوَعْن انُلْعَماِن بِن بَِشٍْي ريَِضَ اهلل َعنه  يِِبِ
ا، َعِن انلَ

َو الِعَباَدة  »: عليه وسلم، قَاَل  ب و داود والرتمذي، وقال.  «اّدُلََعء  ه 
َ
حديث : رواه أ

 حسن صحيح 

১/১৪৭৩। নু’মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নদা‘আই 



 

444 

হে (মূে) ইবাদত।” (আবূ দাউদ রতিরমযী হাসান সহীহ)474  

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  2/1474 ََكَن رَس 
ب و داود . عليه وسلم يَْستَِحُّب اجلََواِمَع ِمَن ادُلََعِء، َوَيَدع  َما ِسَوى َذلَِك 

َ
رواه أ

 بإسناد جيدٍ 

২/১৪৭৪। আলয়শা (িারদয়াল্লাহু আনহা) হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অল্প শলব্দ 
বহুে অথণলবাধ্ক নদা‘আ পিে কিলতন এবং তা িাড়া অনয 
নদা‘আ পরিহাি কিলতন।’ (আবূ দাউদ, উত্তম সানালদ)475  

نٍَس ريض اهلل عنه  قَاَل  3/1475
َ
كَْث  د ََعِء انليَِِبّ صىل اهلل : َوَعْن أ

َ
ََكَن أ

امهلَل آتِنَا ِِف اّدُلْنَيا َحَّسنًَة، َويِف اآلِخَرةِ َحَّسَنًة، َوقَِنا َعَذاَب »: وسلمعليه 
 .متفٌق َعلَيِْه  «اّنلذارِ 

َو بَِدْعَوٍة َدََع بَِها، : زاد مسلم ِف روايتِه قَاَل  ْن يَْدع 
َ
َراَد أ

َ
نٌَس إَِذا أ

َ
َوََكَن أ

ََعٍء َدََع بِ  َو بِد  ْن يَْدع 
َ
َراَد أ

َ
 .َها ِفيهِ فَإَِذا أ

৩/১৪৭৫। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি অরধ্কাংশ নদা‘আ 

                                                           
474 রতিরমযী ৩৩৭২, ২৯৬৯, ৩২৪৭, ইবনু মাজাহ ৩৮২৮ 
475 আবূ দাউদ ১৪৮২, আহমাদ ২৭৬৫০, ২৭৬৪৯ 
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এই হত, ‘আল্লাহুম্মা আ-রতনা রফদু্দন্য়য়যা হাসানাহ, অরফে আ-
রখিালত হাসানাহ, অরক্বনা আযাবান্নাি।’ অথণাৎ নহ আল্লাহ! 
আমালদিলক ইহকালে কেযার্ দাও এবং পিকালেও কেযার্ দাও। 
আি জাহান্নালমি আযাব নথলক আমালদিলক বাঁচাও। (বুখািী ও 
মুসরেম)476   

মুসরেলমি অনয বর্ণনায় বরধ্ণত আকালি আলি, আনাস 
িারদয়াল্লাহু আনহু যখন একরি নদা‘আ কিাি ইো কিলতন, তখন 
ঐ নদা‘আ কিলতন। আবাি যখন (রবরিন্ন) নদা‘আ কিাি ইো 
কিলতন, তখন তাি মালঝও ঐ নদা‘আ কিলতন। 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه 4/1476
َ
أ

ول   ل َك اله َدى، َواّتلََُق، وَالَعَفاَف، َوالِغََّن »: ََكَن َيق 
َ
ْسأ

َ
 رواه مسلم.  «امهلَل إِِِنّ أ

৪/১৪৭৬। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই নদা‘আ কিলতন, 

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআেুকাে হুদা অতু্তক্বা অেআফা-ফা 
অেরর্না।’ 

                                                           
476 সহীহুে বুখািী ৪৫২২, ৬৩৮৯, মুসরেম ২৬৮৮, রতিরমযী ৩৪৮৩, আবূ 

দাউদ ১৫১৯, আহমাদ ১১৫৭০, ১১৫৩৮, ১২৭৫১, ১২৭৭৪, ১৩১৬৮, 
১৩৫২৪, ১৩৬৫৩ 
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অথণাৎ নহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম নতামাি রনকি নহদালয়ত, 
পিলহজর্ারি, অশ্লীেতা হলত পরবত্রতা এবং সেেতা প্রাথণনা 
কিরি। (মুসরেম)477   

ْشيََم  5/1477
َ
ْسلََم : قَاَل   عنهريض اهللَوَعْن َطاِرِق بِن أ

َ
ل  إَِذا أ ََكَن الَرج 

َو بَِهؤالَِء اللََكَِماِت  صىل اهلل عليه وسلمَعلََمه  انَليِِبُ  ْن يَْدع 
َ
َمَره  أ

َ
: الَصاَلَة ث َم أ

ْقِِن »  رواه مسلم.  «امهلَل اْغِفْر ِِل، َوارَْْحِِْن، َواْهِدِن، وَََعفِِن، وَاْرز 

ٌل أ: ويف روايٍة َل عن طارق تَاه  رَج 
َ
نَه َسِمَع انلَيِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، َوأ

ل  َرِِبّ ؟ قَاَل : َفَقاَل 
َ
ْسأ

َ
ق ول  ِحنْيَ أ

َ
وَل اهلِل، َكيَْف أ امهلَل اْغِفْر ِِل، :  ق ْل »: يَا رَس 

ْنَياَك َوآِخَرتََك  الَءِ ََتَْمع  لََك د   .«َوارَْْحِِْن، َوََعفِِن، واْرز ْقِِن، فَإِنذ َهؤ 

৫/১৪৭৭। ত্বালিক ইবলন আশ্য়য়যাম িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, নকউ ইসোম ধ্লমণ দীরেত হলে নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তালক নামায রশখালতন। তািপি 
তালক এই নদা‘আ পাঠ কিলত আলদশ কিলতন, ‘আল্লা-
হুম্মারফফিেী, অিহামনী, অহরদনী, অ আ-রফনী, অিযুক্বনী।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আমালক েমা কি, আমাি প্ররত দয়া কি, 
আমালক সরঠক পথ নদখাও, আমালক রনিাপত্তা দান কি এবং 
                                                           
477 মুসরেম ২৭২১, রতিরমযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, আহমাদ ৩৬৮৪, 

৩৮৯৪, ৩৯৪০, ৪১২৪, ৪১৫১, ৪২২১ 
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আমালক জীরবকা দাও। (মুসরেম)478  

অনয এক বর্ণনায় আলি, ত্বালিক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন, যখন তাঁি রনকলি একরি নোক 
এলস রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! যখন আরম আমাি প্রিুি 
কালি প্রাথণনা কিব, তখন রক বেব?’ তখন রতরন বেলেন, “বে, 
‘আল্লাহুম্মার্ রফিেী---।’ কাির্, এই শব্দগুরেলত নতামাি ইহকাে-
পিকাে উিয়ই শারমে িলয়লি।” 

َما، قَاَل  6/1479 قَاَل : َوَعْن َعبِْد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ْف ق ل ْوَبَنا لََعَ » :رَس  ل ْوِب ََصِّ َف الق  َصِّ امهلَل م 

 رواه مسلم.  «َطاَعتَِك 

৬/১৪৭৮। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এ নদা‘আ পড়লতন, ‘আল্লা-হুম্মা মুসারিণফাে কু্বেূরব 
স্বারিণফ কু্বেূবানা আো ত্বা-আ’রতক।’ 

অথণ:- নহ আল্লাহ! নহ হৃদয়সমূহলক আবতণনকািী! তুরম 
আমালদি হৃদয়সমূহলক নতামাি আনুর্লতযি উপি আবরতণত কি। 

                                                           
478 মুসরেম ২৬৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৪৫, আহমাদ ১৫৪৪৮, ২৫৬৭০ 
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(মুসরেম)479  

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  7/1479 َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انليَِِبِ يِب ه 
َ
َوَعْن أ

ْوءِ الَقَضاءِ، َوَشَماتَِة »: َل قَا َقاءِ، وَس  َتَعوذذ وا بِاهللِ ِمْن َجْهِد اْلاَلَءِ، َوَدَرِك الّشذ
ْعَداءِ 

َ
 متفق َعلَيِْه . «األ

فيَان   ُك أيِنّ زِْدت  َواِحَدةً ِمنَْها : ويف روايٍة قَاَل س  ش 
َ
 . أ

৭/১৪৭৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
িারদয়াল্লাহু আনহু বলেলিন, নতামিা আল্লাহি কালি পানাহ নচলয় 
বে, ‘(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা) রমন জাহরদে বাো-ই 
অদািারকশ শাক্বা-ই অসূইে ক্বাযবা-ই অশামা-তারতে আ’দা-’।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! অবশযই আরম নতামাি রনকি করঠন দুিবস্থা 
(অল্প ধ্লন জলনি আরধ্কয), দুিণালর্যি নার্াে, মে িার্য এবং 
দুশমন-হারস নথলক িো কামনা কিরি। (মুসরেম)480  

এক বর্ণনায় সুরফয়ান বলেলিন, ‘আমাি সলেহ হয় নয, ঐ 
কথাগুরেি মলধ্য একরি কথা আরম বারড়লয় রদলয়রি।’ 

                                                           
479 মুসরেম ২৬৫৪, আহমাদ ৬৫৩৩, ৬৫৭৩ 
480 সহীহুে বুখািী ৬৩৪৭, ৬৬১৬, মুসরেম ২৭০৭, নাসায়ী ৫৪৯১, ৫৪৯২, 

৭৩০৮ 
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، قَاَل  9/1491 ول  : َوَعنْه  ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  امهلَل »: ََكَن رَس 
ْصلِْح ِِل ِديِِنَ 

َ
ْنَياَي الذِت فِيَها َمَعاَِش،  أ ْصلِْح ِِل د 

َ
ْمرِي، وَأ

َ
َو ِعْصَمة  أ ِي ه  اَّلذ

 ، ّ َخرْيٍ
ِ
ْصلِْح ِِل آِخرِِتَ الذِت فِيَها َمَعادِي، َواْجَعِل احلََياةَ زِيَاَدةً ِِل ِِف لُك 

َ
وَأ

ِّ ََشٍ 
 رواه مسلم.  «َواْجَعِل الَموَت َراَحًة ِِل ِمْن لُك 

৮/১৪৮০। উি িাবী হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই নদা‘আ পড়লতন, 

‘আল্লা-হুম্মা আস্বরেহ েী দীরনয়াল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমিী, অ 
আস্ব্রেহ েী দুন্য়য়যা-য়যাল্লাতী ফীহা মাআ-শী, অ আস্ব্রেহ েী আ-
রখিারতয়াল্লাতী ফীহা মাআ-দী। অজআরেে হায়া-তা রযয়া-দাতাে 
েী ফী কুরে খাইর্। অজআরেে মাউতা িা-হাতাে েী রমন কুরে 
শার্ণ।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম আমাি িীনলক শুধ্লি দাও, যা আমাি 
সকে কলমণি রহফাযতকািী। আমাি পারথণব জীবনলক শুধ্লি দাও, 
যালত আমাি জীরবকা িলয়লি। আমাি পিকােলক শুধ্লি দাও, 
যালত আমাি প্রতযাবতণন হলব। আমাি জনয হায়াতলক প্রলতযক 
কেযালর্ বৃরদ্ধ কি এবং মওতলক প্রলতযক অকেযার্ নথলক 
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আিামদায়ক কি। (মুসরেম)481  

9/1491  ّ ٍ ول  اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن َلََعِ قَاَل يِل  رَس 
ْدِِن :  ق ْل » :وسلم  .«امهلَل اْهِدِِن، وََسِدّ

ل َك ا»: ويف رواية
َ
ْسأ

َ
َدادَ امهلَل إِِنّ أ َدى َوالّسذ  رواه مسلم .  «له 

৯/১৪৮১। আেী িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালক 
বেলেন, “তুরম বে, ‘আল্লাহুম্মাহরদনী অসারদ্দদনী।’ অথণাৎ নহ 
আল্লাহ! আমালক রহদালয়ত কি ও নসাজািালব িাখ। 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআেুকাে হুদা 
অস্স্সাদা-দ’ অথণাৎ নহ আল্লাহ! আরম নতামাি রনকি নহদালয়ত ও 
সিে পথ কামনা কিরি। (মুসরেম) 482  

نٍَس ريض اهلل عنه قَاَل  11/1492
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ ََكَن رَس 

ول   وذ  بَِك ِمَن الَعْجزِ »: وسلم َيق  ع 
َ
، َوالَهَرِم، امهلَل إِِنّ أ ، َوالَكَّسِل، وَاجل َْبِ

وذ  بَِك ِمْن فِْتَنِة الَمْحَيا َوالَمَماِت  ع 
َ
وذ  بَِك ِمْن َعَذاِب الَقَْبِ، وَأ ع 

َ
 . «َواْل ْخِل، وَأ

                                                           
481 মুসরেম ২৭২০ 
482 মুসরেম ২৭২৫, নাসায়ী ৫২১০, ৫২১২, ৫৩৭৬, আবূ দাউদ ৪২২৫, 

আহমাদ ৬৬৬, ১১৬৬, ১৩২৩ 
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يِْن، َوَغلََبِة الرَِّجالِ »: ويف رواية  رواه مسلم.  «َوَضلَِع اّدلذ

১০/১৪৮২। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই নদা‘আ 
পড়লতন, 

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমনাে আরজয অে-কাসারে 
অে-জুরব্ন অে-হািারম অে-বুখ্ে, অ আঊযু রবকা রমন আযারবে 
ক্বাবরি, অ আঊযু রবকা রমন রফতনারতে মাহ্য়যা অে-মামারত, (অ 
যবাোইদ্ দাইরন অ র্াোবারতি রিজা-ে।)’ 

অথণ- নহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম নতামাি রনকি অেমতা, 
অেসতা, িীরুতা, স্থরবিতা ও কৃপর্তা নথলক আেয় প্রাথণনা 
কিরি। আরম আেয় প্রাথণনা কিরি কবলিি আযাব নথলক, আেয় 
কামনা কিরি জীবন ও মৃতুযি রফতনা নথলক (এবং ঋলর্ি িাি ও 
মানুলর্ি প্রতাপ নথলক)। 

অপি বর্ণনায় (যুি) আলি, অিাে‘ইদ-দাইরন অ র্াোবারতি 
রিজা-ে। (মুসরেম) 483

  

                                                           
483 সহীহুে বুখািী ২৮২৩, ৪৭০৭, ৬৩৬৭, ৬৩৬৯, ৬৩৭১, মুসরেম ২৭০৬, 

রতিরমযী ৩৪৮৪, ৩৪৮৫, নাসায়ী ৫৪৪৮-৫৪৫২, ৫৪৫৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৬, 
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يق ريض اهلل عنه 11/1493 ِدّ يب بَكٍر الِصّ
َ
وِل اهلِل : َوَعْن أ نَه قَاَل لَِرس 

َ
أ

ْو بِِه ِِف َصاَلِِت، قَاَل : صىل اهلل عليه وسلم ْدع 
َ
امهلَل إِِِنّ : ق ْل »: َعِلّْمِِن د ََعًء أ

لْماً  نَْت، فَاْغِفْر ِِل َمْغِفَرةً ِمْن َظلَْمت  َنْفِِس ظ 
َ
َكثرِياً، َوالَ َيْغِفر  اَُّلن وَب إاِلذ أ

ور  الرذِحيم   نَْت الَغف 
َ
 متفق َعلَيْهِ  .«ِعْنِدَك، َوارَْْحِِْن، إِنذَك أ

لماً َكثرِياً »: َور وَِي  «َويِف بَيِِتْ »: ويف روايةٍ  باثلاء املثلثة  «َكبرِياً »: َور وِي «ظ 
 .َكِثْياً َكِبْياً : املوحدة ؛ فيّنبيغ أْن ُيمع بينهما فيقالوبابلاء 

১১/১৪৮৩। আবূ বকি রসদ্দীক িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলেন, ‘আমালক 
এমন নদা‘আ রশরখলয় রদন, যা রদলয় আরম আমাি নামালয প্রাথণনা 
কিব।’ রতরন বেলেন, “তুরম বে, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী যাোমতু নাফসী 
যুেমান কাসীিাঁউ অো য়যার্রফরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফার্রফিেী 
মার্রফিাতাম রমন ইরেকা অিহামনী, ইন্নাকা আন্তাে র্াফুরুি 
িাহীম। (বুখািী-মুসরেম) 484  

এক বর্ণনায় আলি, ‘(যা রদলয় আরম আমাি নামালয) এবং 

                                                                                                            

৫৪৯৫, ৫৫০৩, আবূ দাউদ ১৫৪০, ৩৯৭২, আহমাদ ১১৭০৩, ১১৭৫৬, 
১১৮১৬, ১২৪২২, ১৩৬৬৩, ১২৭২০, ১২৭৬০, ১২৮২১, ১২৮৯১ 

484 সহীহুে বুখািী ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮, মুসরেম ২৭০৫, রতিরমযী ৩৫৩১, 
নাসায়ী ১৩০২, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, আহমাদ ৮, ২৯ 
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আমাি ঘলি (প্রাথণনা কিব।)’ ‘যুেমান কাসীিান’-এি স্থলে নকান 
নকান বর্ণনায় ‘যুেমান কাবীিান’ও বর্ণনা কিা হলয়লি। সুতিাং 
উরচত হে, উিয় বর্ণনা একত্র কলি ‘যুেমান কাসীিান কাবীিান’ 
বো। 

ّ صىل اهلل عليه  12/1494 وََس ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ يب م 
َ
َوَعْن أ

و بَِهَذا ادُلََعءِ : وسلم نَه ََكَن يَْدع 
َ
مهلل اْغِفْر ِِل َخِطيئَِِت وََجْهِِل، َوإرََِساِِف ِِف اَ »: أ

ي َوَهْزِل ؛ وََخَطِِئ وََعْمِدي  ْعلَم  بِِه ِمِّن،  امهلَل اْغِفْر ِِل ِجِدّ
َ
نَْت أ

َ
ْمرِي، َوَما أ

َ
أ

ْرت  َوَما رَْسَ
َ
، َوَما أ ْرت  خذ

َ
ْمت  َوَما أ ُ َذلَِك ِعْنِدي،  امهلَل اْغِفْر ِِل َما قَدذ  ؛ َولُك 

 ِّ
نَْت لََعَ لُك 

َ
، وَأ ر  َؤِخّ نَْت الم 

َ
، وَأ م  َقِدّ نَْت الم 

َ
، أ ْعلَم  بِِه ِمِِنّ

َ
نَت أ

َ
، َوَما أ ْعلَْنت 

َ
أ

ٍء قَِديرٌ   متفق َعلَيْهِ  .«ََشْ

১২/১৪৮৪। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই নদা‘আ পড়লতন, 

‘আল্লা-হুম্মার্রফি েী খাত্বীআতী অজাহেী অইসিা-ফী ফী 
আমিী, অমা আন্তা আ‘োমু রবহী রমন্নী। আল্লা-হুম্মার্রফি েী রজদ্দী 
অহাযেী অখাত্বাঈ অআম্দী, অকুলু্ল যা-রেকা ইেী। আল্লা-
হুম্মার্রফিেী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্খািতু অমা আসিািতু অমা 
আ’োনতু অমা আন্তা আ’োমু রবহী রমন্নী, আন্তাে মুক্বারদ্দমু অ 
আন্তাে মুআরখ্খরু অআন্তা আো কুরে শাইরয়ন ক্বাদীি।’ 
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অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম আমাি পাপ, মুখণারম, কলমণ 
সীমােঙ্ঘনলক এবং যা তুরম আমাি নচলয় অরধ্ক জান, তা আমাি 
জনয েমা কলি দাও। আল্লাহ নর্া! তুরম আমাি অযথাথণ ও যথাথণ, 
অরনোকৃত ও ইোকৃত-িালব কিা পাপসমূহলক মাজণনা কলি 
দাও। আি এই প্রলতযকরি পাপ আমাি আলি। 

নহ আল্লাহ! তুরম আমালক মাজণনা কি, নয অপিাধ্ আরম পূলবণ 
কলিরি এবং যা পলি কলিরি, যা নর্াপলন কলিরি এবং যা 
প্রকালশয কলিরি এবং যা তুরম অরধ্ক জান। তুরমই অগ্র-সিকািী 
ও তুরমই পশ্চাদপদকািী এবং তুরম প্ররতরি বস্তুি উপি 
েমতাবান। (বুখািী ও মুসরেম)485  

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَها 13/1495
َ
أ

ول  ِِف د ََعئِهِ  وذ  بَِك ِمْن ََشِّ َما َعِملْت  َوِمْن ََشِّ َما لَْم »: ََكَن َيق  ع 
َ
امهلَل إِِِنّ أ

ْعَمْل 
َ
 رواه مسلم.  «أ

১৩/১৪৮৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনজ নদা‘আলত এই শব্দগুরে 
বেলতন, 

                                                           
485 সহীহুে বুখািী ৬৩৯৮, ৬৩৯৯, মুসরেম ২৭১৯, আহমাদ ১৯২৩৯ 
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‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমন শারিণ মা ‘আরমেতু অ রমন 
শারিণ মা োম আ‘মাে।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম নতামাি রনকি আমাি কৃত 
(পালপি) অরনষ্ট হলত এবং অকৃত (পুলর্যি) মে নথলক আেয় 
প্রাথণনা কিরি। (অথবা অপলিি কৃত পালপি বযাপক শারস্ত নথলক 
আেয় প্রাথণনা কিরি।) (মুসরেম) 486  

َما، قَاَل  14/1496 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وِل اهلِل : وََعِن ابِن ع  ََكَن ِمن د ََعِء رَس 
وذ  بَِك مِ »: صىل اهلل عليه وسلم ع 

َ
ْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوََتَُوِل ََعفَِيتَِك، امهلَل إِِِنّ أ
 رواه مسلم.  «َوف َجاَءةِ نِْقَمتَِك، وَََجِيِع َسَخِطَك 

১৪/১৪৮৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি একরি নদা‘আ 
রিে, 

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমন যাওয়া-রে রন’মারতকা 
অতাহাউবুরে আ-রফয়ারতকা অফুজাআরত রনক্বমারতকা অজামী-ই 
সাখারত্বক।’ 

                                                           
486 মুসরেম ২৭১৬, নাসায়ী ১৩০৭, ৫৫২৩, ৫৫২৪ নথলক ৫৫২৮, আবূ দাউদ 

১৫৫০, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৯, আহমাদ ২৩৫১৩, ২৪৫৬১, ২৫২৫৬, 
২৫৬৭৩, ২৫৮৩৬ 
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অথণাৎ নহ আল্লাহ! অবশযই আরম নতামাি রনকি নতামাি 
অনুগ্রলহি অপসির্, রনিাপত্তাি প্রতযাবতণন, আকরস্মক পাকড়াও 
এবং যাবতীয় অসলন্তার্ নথলক আেয় প্রাথণনা কিরি। (মুসরেম)487  

ْرَقَم َوَعْن َزي 15/1497
َ
ول  اهلِل صىل : ، قَاَل ريض اهلل عنهِد بِن أ ََكَن رَس 

ول   وذ  بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَّسِل، َواْل ْخِل »: اهلل عليه وسلم، َيق  ع 
َ
امهلَل إِِِنّ أ

َها،  نَْت َخرْي  َمْن َزَكذ
َ
ها أ َوالَهَرِم، َوَعَذاِب الَقَْبِ،  امهلَل آِت َنْفِِس َتْقَواَها، َوَزكِّ

 
َ
؛ َوِمْن قَلٍْب الَ أ وذ  بَِك مِْن ِعلٍْم الَ َيْنَفع  ع 

َ
نَْت َوَِلَُها َوَمْوالََها،  امهلَل إِِِنّ أ

، َوِمْن َنْفٍس الَ تَّْشبَع  ؛ َوِمْن َدْعَوٍة الَ ي ّْسَتجاب  لََها  رواه مسلم. «ََيَّْشع 

১৫/১৪৮৭। যালয়দ ইবলন আিক্বাম িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই 
নদা‘আ পাঠ কিলতন, 

“আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমনাে আরজয অেকাসারে 
অেবুরখ্ে অেহািারম অ আযা-রবে ক্বাব্র্। আল্লা-হুম্মা আ-রত নাফসী 
তাক্বওয়া-হা অযারক্কহা আন্তা খাইরু মান যাক্কা-হা, আন্তা অরেয়ুযহা 
অমাউো-হা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমন ইেরমে ো য়যানফা’, 
অরমন ক্বােরবে ো য়যাখশা’, অরমন নাফরসে ো তাশবা’, অরমন 
দা’ওয়ারতে ো য়ুযস্তাজা-বু োহা।” 

                                                           
487 মুসরেম ২৭৩৯, আবূ দাউদ ১৫৪৫ 
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অথণাৎ নহ আল্লাহ! আরম নতামাি রনকলি অেমতা, অেসতা, 
কৃপর্তা, স্থরবিতা এবং কবলিি আযাব নথলক পানাহ চারে। নহ 
আল্লাহ আমাি আত্ম্ায় নতামাি িীরত প্রদান কি এবং তালক 
পরবত্র কি, তুরমই নেষ্ঠ পরবত্রকািী। তুরমই তাি অরিিাবক ও 
প্রিু। নহ আল্লাহ আরম নতামাি রনকি নসই ইেম নথলক পানাহ 
চারে, যা নকান উপকালি আলস না। নসই হৃদয় নথলক পানাহ 
চারে , যা রবনয়ী হয় না। নসই আত্ম্া নথলক পানাহ চারে, যা তৃপ্ত 
হয় না এবং নসই নদা‘আ নথলক পানাহ চারে , যা কবুে হয় না। 
(মুসরেম)488  

َما 16/1499 وَل اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  َن رَس 
َ
أ

ول   ، »: عليه وسلم ََكَن َيق  ْت  ، َوَعلَْيَك تََوَكذ ، َوبَِك آَمْنت  ْسلَْمت 
َ
امهلَل لََك أ

 ، ، وإََلَْك َحاَكْمت  وإََلَْك أَنْبت  ، َوَما . َوبَِك َخاَصْمت  ْمت  فَاْغِفْر ِِل َما قَدذ
َ إاِلذ أنَْت  ، ال إَِلى ر  َؤِخّ نَْت الم 

َ
، وأ م  َقِدّ ، أنَت الم  ، َوَما أْعلَْنت  ْرت  رَْسَ

َ
، َوَما أ ْرت  خذ

َ
 «أ
ةَ إاِلذ باهللِ »: َزاَد َبْعض  الُرَواةِ .   فق َعلَيْهِ مت .«َوالَ َحْوَل َوالَ ق وذ

১৬/১৪৮৮। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই নদা‘আরি পড়লতন, 

‘আল্লা-হুম্মা োকা আসোমতু অরবকা আ-মানতু, অ আোইকা 

                                                           
488 মুসরেম ২৭২২, রতিরমযী ৩৫৭২, নাসায়ী ৫৪৫৮, ৫৫৩৮ 
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তাওয়াক্কােতু, অ ইোইকা আনাবতু, অরবকা খা-স্বামতু অ ইোইকা 
হা-কামতু ফারফফিেী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্খািতু অমা আসিািতু 
অমা আ’োনতু আন্তাে মুক্বারদ্দমু অআন্তাে মুআরখ্খরু ো ইো-হা  
ইল্লা আন্তা (অো হাওো অো কু্বউওয়াতা ইল্লা রবল্লাহ।)’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আরম নতামািই রনকি আত্ম্সমপণর্ কলিরি, 
নতামাি উপলিই ঈমান (রবশ্বাস) নিলখরি, নতামাি উপলিই িিসা 
কলিরি, নতামাি রদলক অরিমুখী হলয়রি, নতামািই সাহালযয রবতকণ 
কলিরি, নতামািই রনকি রবচাি প্রাথণী হলয়রি। অতএব তুরম আমাি 
পূলবণি, পলিি, গুপ্ত ও প্রকাশয পাপলক মাফ কলি দাও। তুরমই 
অগ্র-সিকািী ও তুরমই পশ্চাদপদকািী। তুরম িাড়া নকান সতয 
উপাসয ননই। (নকান নকান বর্ণনাকািীি বরধ্ণত বর্ণনা) নতামাি 
তওফীক িাড়া পাপ নথলক রফিাি ও সৎকাজ কিাি সাধ্য ননই। 
(বুখািী ও মুসরেম) 489  

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها 17/1499
َ
أ

و بَِهؤ الَِء اللََكَِماِت  وذ  بَِك ِمْن فِْتَنِة اّنلذا»: ََكَن يَدع  ع 
َ
رِ، َوَعَذاِب اّنلذارِ، امهلَل إِِنّ أ

                                                           
489 সহীহুে বুখািী ১১২০, ৬৩১৭, ৭৩৮৫, ৭৪৪২, ৭৪৯৯, মুসরেম ৭৬৯, 

রতিরমযী ৩৪১৮, নাসায়ী ১৬১৯, আবূ দাউদ ৭৭১, ইবনু মাজাহ ১৩৫৫, 
আহমাদ ২৭০৫, ২৭৪৩, ২৮০৮, ৩৩৫৮, ৩৪৪৮, মুওয়াত্তা মারেক ৫০০, 
দালিমী ১৪৮৬ 
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ب و داود والرتمذي، وقال.  «َوِمْن ََشِّ الِغََّن َوالَفْقرِ 
َ
حديث حسن : رواه أ

يب داود 
َ
 .صحيح ؛ وهذا لفظ أ

১৭/১৪৮৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত,  নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবেী নযালর্ নদা‘আ 
কিলতন, 

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমন রফতনারতন্নারি 
অআযারবন্নারি, অরমন শারিণে রর্না অেফাক্বর।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আরম জাহান্নালমি রফতনা নথলক, 
জাহান্নালমি আযাব নথলক এবং ধ্নবত্তা ও দারিলদ্রযি মে নথলক 
নতামাি আেয় প্রাথণনা কিরি। (আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান সহীহ, এ-
শব্দগুরে আবূ দাউলদি)490  

ّْطبَة  بن  مالٍِك ريض اهلل  19/1491 َو ق  ِه، وَه  َوَعْن ِزَياِد بِن ِعالَقََة َعن َعِمّ
ول  : عنه، قَاَل  وذ  بَِك ِمْن »: ََكن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم َيق  امهلَل إِِنّ أع 

ْنَكَراِت األْخالَِّق، َواألْعَماِل، واألْهواءِ   ن حديث حس: رواه الرتمذي، وقال .«م 

                                                           
490 সহীহুে বুখািী ৮৩৩, ২৩৯৭, ৬৩৬৮, ৬৩৭৫, ৬৩৭৬, ৬৩৭৭, ৭১২৯, মুসরেম 

৫৮৭, ৫৮৯, নাসায়ী ১৩০৯, ৫৪৫৪, ৫৪৬৬, ৫৪৭২, ৫৪৭৭, ৫৪০৪, ইবনু মাজাহ 
৩৮৩৮, আহমাদ ২৪০৫৭, ২৪০৬১, ২৫৭৯৫, আবূ দাউদ ১৫৪৩, রতিরমযী ৩৪৮৯ 
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১৮/১৪৯০। রযয়াদ ইবলন ইোক্বাহ স্বীয় চাচা কুত্ববাহ ইবলন 
মালেক িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বর্ণনা কলিলিন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই নদা‘আ পড়লতন, “আল্লা-হুম্মা ইন্নী 
আঊযু রবকা রমন মুনকািা-রতে আখো-রক্ব অেআ’মা-রে 
অেআহওয়া-’।” 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! অবশযই আরম নতামাি রনকি দুশ্চরিত্র, 
অসৎ কমণ ও কু-প্রবৃরত্ত নথলক আেয় চারে। (রতিরমযী হাসান)491  

َيٍد ريض اهلل عنه  قَاَل  19/1491 وَل اهلِل، : ق لت  : َوَعْن َشَُكِ بِن ِح  يَا رَس 
وذ  بَِك ِمْن ََشِّ َسْمِع، َوِمْن ََشِّ :  ق ْل »: عِلّْمِِن د ََعًء، قَاَل  ع 

َ
 بََصِي، امهلَل إِِِنّ أ

ب و داود والرتمذي، . «َوِمْن ََشِّ لَِّساِِن، َومِْن ََشِّ قَليِِْب، َوِمْن ََشِّ َمنِِيّ 
َ
رواه أ

 حديث حسن : وقال

১৯/১৪৯১। শাকাে ইবলন হুমাইদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা আরম রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! আমালক একরি নদা‘আ রশরখলয় রদন।’ রতরন বেলেন, “বে, 

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমন শারিণ সাম্হয়ী, অরমন শারিণ 
বাস্বািী, অরমন শারিণ রেসানী, অরমন শারিণ ক্বােবী, অরমন শারিণ 

                                                           
491 রতিরমযী ৩৫৯১ 
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মারনইয়যী।” 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! অবশযই আরম নতামাি রনকি আমাি কর্ণ, 
চেু, িসনা, অন্তি এবং বীযণ (নযৌনালে)ি অরনষ্ট নথলক শির্ 
চারে। (আবূ দাউদ, রতিরমযী, হাসান)492  

نٍَس ريض اهلل عنه 21/1492
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم ََكَن : َوَعْن أ

َ
أ

ول   ْسَقامِ »: َيق 
َ
ءِ األ وذ  بَِك ِمَن الََبَِص، وَاجل ن وِن، َواجل َذاِم، وََسِيّ ع 

َ
.  «امهلَل إِِنّ أ

ب و داود بإسناد صحيٍح 
َ
  رواه أ

২০/১৪৯২। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এই নদা‘আ পড়লতন, ‘আল্লা-হুম্মা 
ইন্নী আঊযু রবকা রমনাে বািারস্ব অেজুনূরন অেজুযা-রম অরমন 
সাইরয়যইে আসক্বা-ম।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! অবশযই আরম নতামাি রনকি ধ্বে, উন্মাদ, 
কুষ্ঠলিার্ এবং সকে প্রকাি করঠন বযারধ্ নথলক আেয় প্রাথণনা 
কিরি। (আবূ দাউদ রবশুদ্ধ সানাদ) 493  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  21/1493 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ ََكَن رَس 

                                                           
492 রতিরমযী ৩৪৯২, নাসায়ী ৫৪৫৫, ৫৪৫৬, আবূ দাউদ ১৫৫১ 
493 আবূ দাউদ ১৫৫৪, নাসায়ী ৫৪৯৩, আহমাদ ১২৫৯২ 
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ول   وذ  »: عليه وسلم َيق  ع 
َ
، وَأ ِجيع  وذ  بَِك ِمَن اجل وِع، فَإِنذه  بِئَْس الضذ ع 

َ
امهلَل إِِنّ أ

 ِ ب و داود بإسناد صحيح.  «َك مَن اْلَِيانَِة، فَإِنذَها بِئَّْسِت اْلَِطانَة  ب
َ
 رواه أ

২১/১৪৯৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এ নদা‘আরি 
পাঠ কিলতন, ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু রবকা রমনাে জূ-’, ফাইন্নাহু 
রব’সায্ যবাজী-’। অ আঊযু রবকা রমনাে রখয়ানাহ, ফাইন্নাহা 
রব’সারতে রবত্বা-নাহ।’   

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আরম নতামাি রনকি েুধ্া নথলক পানাহ 
চারে, কাির্ তা রনকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আি আরম নখয়ানত নথলকও 
পানাহ চারে, কাির্ তা রনকৃষ্ট সহচি। (আবূ দাউদ রবশুদ্ধ সানাদ)494  

ََكتِباً َجاَءه  َفَقاَل : َوَعْن َلََعٍ ريض اهلل عنه 22/1494 َن م 
َ
إِيِنّ َعَجْزت  : أ

، قَاَل  ِعِِنّ
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َعْن ِكتَابََِت فَأ َك ََكَِماٍت َعلََمِنيهَن  رَس  َعِلّم 

 
أاَل أ

َداه  اهلل  َعنَْك؟ 
َ
امهلَل اْكِفِِن »: ق ْل عليه وسلم، لَْو ََكَن َعلَيَْك ِمثْل  َجبٍَل َديْناً أ

ْن ِسَواكَ  ْغنِِِن بَِفْضلَِك َعمذ
َ
: رواه الرتمذي، وقال. «ِِباَلَلَِك َعْن َحَراِمَك، وَأ

 حديث حسن 

২২/১৪৯৪।  আেী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, একজন 

                                                           
494 আবূ দাউদ ১৫৪৭, নাসায়ী ৫৪৬৮, ৫৪৬৯ 
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‘মুকারতব’ (রেরখত চুরি অনুযায়ী রনরদণষ্ট পরিমার্ অথণ রদলত 
প্ররতশ্রুরত-বদ্ধ কৃতদাস) তাঁি রনকি এলস রনলবদন কিে, ‘আরম 
আমাি রনধ্ণারিত অথণ রদলত অপাির্, অতএব আপরন আমালক 
সাহাযয করুন।’ (এ কথা শুলন) রতরন বেলেন, ‘নতামালক রক 
এমন নদা‘আ রশরখলয় রদব না, যা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক রশরখলয়রিলেন? যরদ নতামাি উপি পবণত 
সমপরিমার্ ঋর্ও থালক, তাহলে আল্লাহ তা‘আো নতামাি পে 
নথলক তা পরিলশাধ্ কলি নদলবন। বে, ‘আল্লা-হুম্মাকরফনী রবহাো-
রেকা আন হািা-রমক, অআর্রননী রবফাযবরেকা আম্মান রসওয়া-
ক।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! নতামাি হাোে রুযী রদলয় হািাম রুযী 
নথলক আমাি জনয যলথষ্ট কি এবং তুরম িাড়া অনয সকে নথলক 
আমালক অমুখালপেী কি। (রতিরমযী হাসান)495  

َن انَليِِبَ صىل اهلل  23/1495
َ
َما، أ وَعْن ِعْمراَن بِن احل صنِي ريَض اهلل  عنْه 

و بهما صيْناً ََكِمتَنْيِ يدع  باه  ح 
َ
لِهْمِن ر ْشِدي، »: عليه وسلم علَم أ

َ
مذ أ اللذه 

ِعذِن ِمن ََشِّ نفِس
َ
 حسنٌ  حديٌث : قَاَل و الرتمذُي  رواه   . «وأ

২৩/১৪৯৫। ইমিান ইবনুে হুসাইন িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 

                                                           
495 রতিরমযী ৩৫৬৩, আহমাদ ১৩২১ 
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বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি (িাবী) রপতা হুসাইন 
িারদয়াল্লাহু আনহু-নক দু’রি কারেমা রশরখলয়লিন যা রদলয় রতরন নদা‘আ 
কিলতন: “নহ আল্লাহ! আমাি অন্তকিলর্ রহদালয়ত নপঁিাও, আি 
হৃদলয়ি অরনষ্ঠিা নথলক আমালক িো কি।” (রতিরমযী হারদসরিলক 
হাসান বলেলিন)496 

َّطِلِّب ريض اهلل عنهَقاَل  24/1496 يب الَفضِل الَعَباِس بِن َعبِد الم 
َ
: َوَعْن أ

ْسأَل   اهلَل َتَعاََل، قَاَل : ق لْت  
َ
وَل اهلِل َعِلّْمِِن َشيْئاً أ  «َسلوا اهلَل الَعافَِيةَ »: يَا رَس 

يَام
َ
لت  َفَمَكثْت  أ ْسأَل   اهلل َتَعاََل، : اً، ث َم ِجئْت  َفق 

َ
ً أ وَل اهلِل َعِلّْمِِن َشيْئا يَا رَس 

                                                           
496 আরম (আেবানী) বেরিঃ ইমাম রতিরমযী এরূপই বলেলিন। সম্ভবত (এরূপ 

হাসান বোিা) রতিরমযীি নকান নকান করপলত এলসলি। রকন্তু বূোক িাপায় 

(২/২৬১) রতরন বলেনঃ হাদীসরি র্ািীব। অথণাৎ দুবণে। এি সনলদি অবস্থাি 

পরিলপ্ররেলত এরূপ হওয়াই উরচত। কাির্ এি সনলদ রবরেন্নতা এবং 

দুবণেতা িলয়লি। (এি বর্ণনাকািী শাবীবলক হারফয যাহাবী দুবণে আখযা 

রদলয়লিন)। এরিলক ইবনু রহববান (২৪৩১) ও আহমাদ (৪/৪৪৪) অনয সূলত্র 

أمري رشدي لَع واعزم نفِس َش قِن امهلل  িার্ায় বর্ণনা কলিলিন। এ িার্াি 

সনদরি শাইখাইলনি (বুখািী এবং মুসরেলমি) শতণানুযায়ী সহীহ্।  

আি ইমাম আহমাদ (৪/২১৭) বর্ণনা কলিলিন নয, িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওসাল্লাম বলেলিনঃ ْرَشـِد امهلَل اْغِفْر لِـى َذنِِْب َخَطـِِئ وََعْمِدى امهلَل

َ
ْسَتْهِديَك أل

َ
 إىِِِّ أ

وذ  بَِك ِمْن ََشِ َنْفَِس  ع 
َ
ْمرِى وَأ

َ
 এি সনদরিও িালো। أ
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وِل اهللِ صّل اهلل عليه وسلم، َسل وا اهلَل الَعافِيََة »: قَاَل يل ، يَا َعمذ َرس  يَا َعبذاس 
 حديث حسن صحيح : رواه الرتمذي، وقال .«ِف اّدُلنَيا َواآلِخَرةِ 

২৪/১৪৯৬। আবূে ফায্ে আব্বাস ইবলন আবু্দে মুত্তারেব 
িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা আরম 
বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমালক এমন রজরনস রশো দান 
করুন, যা মহান আল্লাহি কালি নচলয় ননব।’ রতরন বেলেন, 
“আল্লাহি রনকি রনিাপত্তা চাও।” অতঃপি আরম রকিুরদন নথলম 
থাকাি পি পুনিায় এলস বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমালক 
এমন রজরনস রশরখলয় রদন, যা আল্লাহি কালি নচলয় ননব।’ রতরন 
আমালক বেলেন, “নহ আব্বাস! নহ আল্লাহি িসূলেি চাচা! 
আল্লাহি কালি দুরনয়া ও আরখিালতি রনিাপত্তা প্রাথণনা কি।” 
(রতিরমযী হাসান সহীহ)497  

ِمّ َسلََمَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، يَا : اَل َوَعْن َشْهِر بِن َحوَشٍّب، قَ  25/1497
 
ق لْت  أل

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، إَِذا ََكَن  كَْث  د ََعِء رَس 
َ
ؤِمِننَي، َما ََكَن أ َم الم 

 
أ

ْكَْث  د ََعئِهِ : ِعنَْدِك ؟ قَالَْت 
َ
ل وِب ثَبِّْت قَليِِْب لََعَ ِدينَِك »: ََكَن أ َقلَِّب الق  .  «يَا م 

 حديث حسن : لرتمذي، وقالرواه ا

২৫/১৪৯৭। শাহি ইবলন হাওশাব হলত িারদয়াল্লাহু আনহু 

                                                           
497 রতিরমযী ৩৫৯৪ 
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বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু আনহা নক 
বেোম, নহ মুরমন জননী! আল্লাহি িসূে যখন আপনাি রনকি 
অবস্থান কিলতন, তখন নকান নদা‘আ রতরন অরধ্ক মাত্রায় পাঠ 
কিলতন? রতরন বেলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
অরধ্কাংশ  এই নদা‘আ পড়লতন, ‘ইয়া মুক্বারল্লবাে কু্বেূরব র্ারববত 
ক্বােবী আো দীরনক।’ অথণাৎ নহ হৃদয়সমূহলক রববতণনকািী! 
আমাি হৃদয়লক নতামাি িীলনি উপি প্ররতরষ্ঠত িাখ। (রতিরমযী, 
হাসান) 498   

يِبْ ادَلرَداِء ريض اهلل 26/1499
َ
ول  اهلِل صىل اهلل :  عنه، قَاَل َوَعْن أ قَاَل رَس 

ََعءِ َداو َد َعلَْيِه الَّساَلم» :عليه وسلم  بذَك، »: ََكَن ِمْن د  ل َك ح 
َ
ْسأ

َ
ْ أ امهلَل إِِِنّ

َحبذ إَِِلذ 
َ
بذَك أ بذَك  امهلَل اْجَعْل ح  ِِنْ ح  ْي ي بَلِّغ  بذ َمْن حُيُِبَك، َوالَْعَمَل اَِّلّ وَح 

، َوِمَن الَْماءِ اْْلَارِدِ ِمن نذْفِِسْ  ْهِِلْ
َ
 حديٌث حسٌن : رَواه  الرتمذُي َوقَاَل  «، وَأ

২৬/১৪৯৮। আবুদ দািদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: দাউদ (আঃ)-
এি এতরি নদা‘আ রিে: “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআেুকা হুববাকা 
ওয়া হুববা মাইয়ুযরহববুকা ওয়াে ‘আমাোল্লাযী ইউবারল্লগুনী 
হুববাকা, আল্লাহুম্মাজআে হুববাকা আহাববা ইোইয়যা রমন নাফসী 
ওয়া আহেী ওয়া রমনাে মাইে বারিদ” (নহ আল্লাহ! নতামাি কালি 
                                                           
498 রতিরমযী ৩৫২২, আহমাদ ২৫৯৮০, ২৬০৩৬, ২৬১৩৯ 
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আরম নতামাি িােবাসা চারে এবং নসই নোলকি িােবাসা চারে, 
নয নতামালক িােবালস, আি এমন আমে চারে, যা আমালক 
নতামাি িােবাসাি রনকি নপঁরিলয় রদলব। নহ আল্লাহ! আমাি 
কালি নতামাি িােবাসালক আমাি জীবন, আমাি পরিবাি-পরিজন 
ও ঠাণ্ডা পারনি নচলয় অরধ্ক রপ্রয় কি)।  (রতিরমযী হারদসরিলক 
হাসান বলেলিন)499 

نٍَس ريض اهلل عنه قَاَل  27/1499
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

لُِظوا بـ » : وسلم
َ
رواه الرتمذي، ورواه الّنسايئ من  .«(يَاذا اجَلالَِل واإلْكراِم ) أ

 حديث صحيح اإلسناد : رواية ربيعة بن َعِمٍر الصحايب، قَاَل احلاكم

২৭/১৪৯৯। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “ইয়া 
যাে জাোরে অেইকিাম!’ বাকযরি আবরশযকিালব বড্ড গুরুত্ব 
দাও।” (রতিরমযী,নাসায়ী সাহাবী িাবীআহ ইবন আলমি নথলক বর্ণনা 
কলিলিন। হালকম বলেলিন, হারদসরিি সনদ সহীহ)।500  

                                                           
499  আরম (আেবানী) বেরিঃ ইমাম রতিরমযী এরূপই বলেলিন। অথচ এ 

বযাপালি সুস্পষ্ট রবরূপ মন্তবয িলয়লি। কাির্ হাদীসরিি সনলদ আবু্দল্লাহ্ 
ইবনু িাবী‘য়াহ্ নদমাস্কী িলয়লিন। আি রতরন হলেন মাজহূে নযমনরি হারফয 
ইবনু হাজাি বলেলিন। 

500 রতিরমযী ৩৫২৪, ৩৫২৫ 
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َماَمة ريض اهلل عنه قَاَل  29/1511
 
يِبْ أ

َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َدََع  رَس 

ََعٍء  ََعٍء عليه وسلم بِد  ْوَل اهلِل َدَعوَْت بِد  ، لَْم ََنَْفْظ ِمنْه  َشيْئاً، ق لْنَا يَا رَس  َكِثْْيٍ
ْول  »: َكِثْْيٍِ لَْم ََنَْفْظ ِمنْه  َشيْئاً، َفَقاَل  ذه  ؟ َتق  ْم لََعى َما ََيَْمع  َذلَِك ُك  لُك  د 

َ
اَل أ

َ
: أ

لََك ِمْنه  »
َ
ل َك ِمْن َخرْيَِما َسأ

َ
ْسأ

َ
ْ أ ْوذ  بَِك مِْن ََشِّ َما  امهلَل إِِِنّ ع 

َ
ٌد، َوأ َمذ نَبِيَُك ُم 

ةَ  ، َواَل َحْوَل َواَل ق وذ ، َوَعلَْيَك اْْلاََلغ  ّْسَتَعان  نَْت الم 
َ
ٌد، وَأ مذ اْسَتَعاَذ ِمْنه  نَبُِيَك ُم 

 .حديٌث َحَسٌن : رواه  الرتمذُي وقَاَل  «إاِلذ بِاهللِ 
২৮/১৫০০। আবূ উমামাহ্ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অর্রর্ত নদা‘আ 
কলিরিলেন, তাি নকানরি আমিা স্মির্ িাখলত পািোম না। 
আমিা বেোম, নহ আল্লাহি িাসূেসাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ! 
আপরন অরধ্ক সংখযক নদা‘আ কলিলিন, তাি রকিুই আমিা মলন 
িাখলত পারিরন। রতরন বেলেন: নতামালদিলক আরম রক এরূপ 
একরি নদা‘আ রশরখলয় নদব না, যা সব নদা‘আলক সংযুি কিলব? 
নতামিা বে: “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআেুকা রমন খাইরি মা 
সাআোকা রমনহু নারবয়ুযকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম, ওয়া আ‘উযু রবকা রমন শািরি মাস্তা‘আযাকা রমনহু 
নারবয়ুযকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম, ওয়া আনতাে 
মুসতা‘আনু ওয়া আোইকাে বাোর্, ওয়াো হাওো ওয়াো 
কুওওয়াতা, ইল্লা রবল্লাহ” (নহ আল্লাহ! নতামাি রনকি নসই সকে 
কেযার্ কামনা কিরি, যা নতামাি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
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ওয়াসাল্লাম নতামাি রনকি প্রাথণনা কলিলিন। আি নতামাি রনকি 
নসই সকে অকেযার্ হলত আেয় কামনা কিরি নয সকে 
অকেযার্ হলত নতামাি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আেয় প্রাথণনা কলিলিন। তুরমই সাহাযযকািী। নতামাি রনকি সব 
নপঁলি যালব এবং নতামাি সাহাযয িাড়া গুনাহ নথলক রবিত থাকাি 
ও পুর্য কিাি েমতা কালিা ননই। (রতিরমযী হারদসরিলক হাসান 
বলেলিন)501  

ْوِل الله: وََعِن ابِْن َمسع ود ريض اهلل عنه، قَاَل  29/1511 ََعِء رَس  صىل ََكَن ِمْن د 
اَلَمَة »: اهلل عليه وسلم وِْجَباِت رَْْحَتَِك، َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِك، َوالّسذ ل َك م 

َ
ْسأ

َ
ْ أ امهلَل إِِِنّ

ِّ إِثٍْم، َوالَْغنِيْ 
نذِة، َواّنلذَجاَة ِمَن اّنلذارِ ِمْن لُك  َ

ْ
، َوالَفْوَز بِاجل ِّ بٍِرّ

 . «َمَة ِمْن لُك 

২৯/১৫০১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি একরি নদা‘আ 
রিে: “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআেুকা মুরজবারত িহমারতকা, ওয়া 
‘আযাইমা মার্রফিারতকা, ওয়াস সাোমাতা রমন কুরে ইসরমন 
ওয়াে র্নীমাতা রমন কুরে রবিরিন, ওয়াে ফাওযা রবে জান্নারত 
ওয়ান নাজাতা রমনান নাি” (নহ আল্লাহ! নতামাি কালি আরম 

                                                           
501  এ হাদীসরি দুবণে। োইস ইবনু আবী সুোইলমি মরস্তষ্ক রবকৃত ঘিাি 

কািলর্। নদখুন “য‘ঈফা” (৩৩৫৬), “য‘ঈফু রতিরমযী” (৩৫২১) ও “য‘ঈফু 
আদারবে মুফিাদ” (৬৭৯)। 
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নতামাি িহমত রনধ্ণাির্কািী রবর্য় প্রাথণনা কিরি, নতামাি 
মার্রফিালতি কাযণকাির্সমূহ প্রাথণনা কিরি, আি (প্রাথণনা কিরি) 
প্ররতরি গুনাহ হলত দূলি থাকা ও প্ররতরি ননকী োি কিা এবং 
জান্নালতি সাফেয ও জাহান্নালমি আগুন নথলক মুরি)502 

 

 بَاب  فَْضِل اّدُلََعءِ بَِظْهِر الَْغْيبِ  -110

পরিলেদ - ২৫১: কালিা পশ্চালত তাি জনয নদা‘আি 
ফযীেত 

                                                           
502  আরম (আেবানী) বেরিঃ হারকম এরূপই বলেলিন অথচ এি সনলদি মলধ্য 

এমন বযরি িলয়লিন যাি মরস্তষ্ক রবকৃরত ঘলিরিে। রবস্তারিত জানলত নদখুন 
“য‘ঈফা” (২৯০৮)। রতরন “য‘ঈফা” হাদীসরিলক খুবই দুবণে আখযা 
রদলয়লিন। এি বর্ণনাকািী খাোফ ইবনু খােীফাহ্ নহফলযি রদক নথলক 
রবতরকণত বযরি। নকউ নকউ তালক রমথযা বর্ণনা কিাি নদালর্ নদার্ী 
কলিলিন। হারফয যাহাবী তালক “আযুয‘য়াফা” গ্রলন্থ উলল্লখ কলিলিন। আি 
ইবনু ওয়াইনাহ্ বলেলিনঃ রতরন রমথযা বলেন। হারফয ইবনু হাজাি 
“আত্তাক্বিীব” গ্রলন্থ বলেনঃ রতরন সতযবাদী তলব নশর্ বয়লস মরস্তষ্ক রবকৃরত 
ঘলিরিে। দু‘আরিি শুধু্মাত্র প্রথম ( ــزائم ــك وع ــألك موجبــات رْحت امهلل إِن أس
ــــــك  এ অংলশি সালথ রমে িলয়লি অবরশষ্ট অংলশি রমে ননই এরূপ (مغفرت

সহীহ্ হাদীস বরর্ণত হলয়লি। নদখুন “সহীহাহ্” (৩২২৮) 
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মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ين  ٱو   ﴿ ا   ََّلِ ع   ِمن   ُءوج  ِ ب  ه ُون   م  ِد ول ُق ا ّي  ن  َب ر  غ  ٱ ر  خ   ّنل  ا فِ ِلِ او   و  ِن  ين  ٱ ن ن ا ََّلِ و ُق ب  ِ  س  ِ ٱب م   ل   ١٠ نِ ي
 (  11: احلِش) ﴾

“যািা তালদি পলি এলসলি তািা বলে, ‘নহ আমালদি 
প্ররতপােক! আমালদিলক এবং রবশ্বালস অগ্রর্ী আমালদি 
ভ্রাতালদিলক েমা কি (এবং মুরমনলদি রবরুলদ্ধ আমালদি অন্তলি 
রহংসা-রবলির্ নিলখা না)।” (সূিা হাশি ১০ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন, ﴿   غ  س  ٱو ر  ت  ۢن فِ ِل   بِك  َِّل  ل ِي  ُمؤ  و  ن ؤ  ل  ٱو   ِم ٰ   ُم :  حممد) ﴾ ١٩ تِِ ِم
19  )  

“তুরম েমা-প্রাথণনা কি নতামাি এবং মুরমন নি-নািীলদি ত্রুরিি 
জনয।” (সূিা মুহাম্মদ ১৯ আয়াত) 

রতরন ইব্রাহীম معليه السال -এি নদা‘আ উদৃ্ধত কলি 

বলেলিন, 

ا ﴿ ن  َب ر  غ  ٱ ر  ِو    ِل  فِ ل يَ و  ِل   دِل  ل ؤ  و  ِي  ُم ن ومُ  م  ي و   ِم ُق ِ ٱ ّي  ُب ل  ا  ( 41: ابراهيم) ﴾ ٤١ س 

“নহ আমাি প্ররতপােক! নযরদন রহসাব হলব নসরদন আমালক, 
আমাি রপতা-মাতালক এবং রবশ্ববাসীলদিলক েমা কলিা।” (সূিা 
ইব্রাহীম ৪১ আয়াত) 
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يب ادلرداء ريض اهلل عنه 1/1512
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ أنَه َسِمَع رَس 

ْول   ِخيِه بَِظْهِر الَغْيِب إاِلذ قَاَل »: عليه وسلم َيق 
َ
و أل ّْسلٍم يَْدع  َما ِمْن َعْبٍد م 

 رواه مسلم.  «َولََك بِِمْثل: الَملَك  

১/১৫০২। আবূ দিদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন, 
“যখনই নকান মুসরেম বাো তাি িাইলয়ি জনয পশ্চালত অদৃলশয 
নদা‘আ কলি, তখনই তাি (মাথাি উপি রনযুি) নফলিশতা বলেন, 
‘আি নতামাি জনযও অনুরূপ।” (মুসরেম) 503   

وَل اهلِل صىل اهلل ع: َوَعنْه   2/1513 َن رَس 
َ
ْول   ليه وسلمأ َدْعَوة  »: ََكَن َيق 

ذَما َدََع  ٌ ُك  َولُكذ ّْسَتَجابٌَة، ِعْنَد َرأِسِه َملٌَك م  ِخيِه بَِظْهِر الَغْيِب م 
َ
ّْسلِِم أل الَمْرءِ الم 

َولُكذ  بِهِ  ِخيِه ِِبرَْيٍ قَاَل الَملَك  الم 
َ
 رواه مسلم. «آِمَي، َولََك بِِمْثٍل : أل

২/১৫০৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলতন, নকান মুসরেম 
তাি িাইলয়ি অবতণমালন তাি জনয ননক নদা‘আ কিলে তা কবুে 
হয়। তাি মাথাি রনকি একজন নফলিশতা রনলয়ারজত থালকন, 
যখনই নস তাি িাইলয়ি জনয ননক নদা‘আ কলি, তখনই 

                                                           
503 মুসরেম ২৭৩২, ২৭৩৩, আবূ দাউদ ১৫৩৪, ইবনু মাজাহ ২৮৯৫, আহমাদ 

২১২০০, ২৭০১০ 
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নফলিশতা বলেন, ‘আমীন এবং নতামাি জনযও অনুরূপ।” 
(মুসরেম)504  

 بَاب  ِِفْ َمَّسائِِل مَِن اّدُلََعءِ  -111

পরিলেদ - ২৫২: নদা‘আ সম্পরকণত করতপয় জ্ঞাতবয রবর্য় 

َما، قَاَل  1/1514 َساَمَة بِن َزيٍد ريَِضَ اهلل  َعنْه 
 
ول  اهلِل صىل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

وٌف » :اهلل عليه وسلم  نَِع إََِلِْه َمْعر  َجَزاَك اهلل  َخرياً، َفَقْد : ، َفَقاَل لِفاِعلهِ َمْن ص 
بْلََغ ِِف اّثلذَناءِ 

َ
 حديث حسن صحيح: رواه الرتمذي، وقال .«أ

১/১৫০৪। উসামাহ ইবলন যালয়দ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নয বযরিি জনয নকান উপকাি কিা হে এবং নস 
উপকািকািীলক ‘জাযাকাল্লাহু খায়িা’ (অথণাৎ আল্লাহ নতামালক 
উত্তম প্ররতদান নদন) বলে নদা‘আ রদে, নস রনঃসলেলহ 
(উপকািীি) পূর্ণােরূলপ প্রশংসা কিে।” (রতিরমযী হাসান সহীহ) 505  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وس: َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنهَقاَل  2/1515 : لمقَاَل رَس 

                                                           
504 মুসরেম ২৭৩২, ২৭৩৩, আবূ দাউদ ১৫৩৪, ইবনু মাজাহ ২৮৯৫, আহমাদ 

২১২০০, ২৭০১০ 
505 রতিরমযী ২০৩৫ 
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ْم، الَ » مَوالِك 
َ
وا لََعَ أ ْم، َوالَ تَْدع  ْوالَِدك 

َ
وا لََعَ أ ْم ؛ َوالَ تَدع  ِّسك  ْنف 

َ
وا لََعَ أ الَ تَْدع 

مْ  ل  فِيَها َعَطاًء َفيَّْسَتِجيَب لَك 
َ
وا ِمَن اهللِ َساَعًة ي ّسأ  رواه مسلم .«ت وافِق 

২/১৫০৫। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
“নতামিা রনলজলদি রবরুলদ্ধ, রনলজলদি সন্তান-সন্তরতি রবরুলদ্ধ, 
রনলজলদি ধ্ন-সম্পলদি রবরুলদ্ধ বদু্দ‘আ কলিা না (নকননা, হয়লতা 
এমন হলত পালি নয,) নতামিা আল্লাহি পে নথলক এমন একরি 
সময় নপলয় বস, যখন আল্লাহি কালি যা প্রাথণনা কিলব, 
নতামালদি জনয তা কবূে কলি ননলবন।” (কালজই বদ নদা‘আও 
কবূে হলয় যালব। অতএব এ নথলক সাবধ্ান)। (মুসরেম)506 

َريَرَة ريض اهلل عنه 3/1516 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

كْ »: وسلم قَاَل 
َ
َو َساِجٌد، فَأ ِِّه َوه  ون  الَعْبد  ِمْن َرب ْقَرب  َما يَك 

َ
وا اّدُلََعءَ أ رواه  .«ِْث 

 مسلم

৩/১৫০৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “বাো 
রসজদাি অবস্থায় স্বীয় প্রিুি সবণারধ্ক রনকিবতণী হয়। অতএব 

                                                           
506 মুসরেম ৩০০৯ 
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নতামিা অরধ্ক মাত্রায় (ঐ অবস্থায়) নদা‘আ কি।” (মুসরেম)507    

وَل اهلِل : َوَعنْه   4/1517 ي ّْسَتَجاب  »: قَاَل  صىل اهلل عليه وسلمأَن رَس 
ْم َما لَْم َيْعَجْل  َحِدك 

َ
ْول  : أل ، فَلَْم يَّْسَتِجْب ِِل : َيق   متفق َعلَيْهِ  .«قَْد َدْعوت  َرِِبّ

ْو قَطي»: ويف روايٍة ملسلمٍ 
َ
َعِة الَ يَزال  ي ّْسَتَجاب  لِلَعْبِد َما لَْم يَْدع  بإِثٍْم، أ

وَل اهلِل َما االِْسِتْعَجال  ؟ قَاَل : قيل .«رَِحٍم، َما لَْم يَّْسَتْعِجْل  ْول  »: يَا رَس  قَْد : َيق 
، فَلَْم أَر يَّْسَتِجيب  ِِل، فَيَّْستْحِِس  ِعْنَد َذلَِك َويََدع   ، َوقَْد َدَعْوت  َدعْوت 

 .«اّدُلََعءَ 

৪/১৫০৭। উি িাবী হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামালদি নকান বযরিি নদা‘আ 
রৃ্হীত হয়; যতের্ না নস তাড়াহুলড়া কলি; বলে, ‘আমাি প্রিুি 
রনকি নদা‘আ নতা কিোম, রকন্তু রতরন আমাি নদা‘আ কবূে 
কিলেন না।” (বুখািী ও মুসরেম) 508  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি, “বাোি নদা‘আ ততের্ পযণন্ত 
কবূে কিা হয়, যতের্ নস গুনাহি জনয বা আত্ম্ীয়তা রিন্ন কিাি 

                                                           
507 মুসরেম ৪৮২, নাসায়ী ১১৩৭, আবূ দাউদ ৫৭০, আহমাদ ৯১৬৫ 
508 সহীহুে বুখািী ৬৩৪০, মুসরেম ২৭২৯, রতিরমযী ৩৩২৭, আবূ দাউদ 

১৪৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৩, আহমাদ ৮৯০৩, ৯৯২৯, মুওয়াত্তা মারেক 
৪৯৫ 
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জনয নদা‘আ না কলি, আি যতের্ না নস তাড়াহুলড়া কলি।” 
রজজ্ঞাসা কিা হে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! তাড়াহুলড়া মালন রক?’ রতরন 
বেলেন, “নদা‘আকািী বলে, ‘নদা‘আ কিোম, আবাি নদা‘আ 
কিোম, অথচ নদখোম না নয, রতরন আমাি নদা‘আ কবূে 
কিলিন।’ কালজই নস তখন ক্লান্ত-োন্ত হলয় বলস পলড় ও নদা‘আ 
কিা তযার্ কলি নদয়।” 

َماَمة ريض اهلل عنه قَاَل  5/1519
 
يب أ

َ
وِل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ ِقيَل لَِرس 

ْسَمع  ؟ قَاَل : عليه وسلم
َ
ُي ادُلَعِء أ

َ
لَواِت »: أ ب َر الصذ َجْوَف اللذْيِل اآلِخِر، َود 

 حديث حسن : رواه الرتمذي،وقال.  «الَمْكت وباِت 

৫/১৫০৮। আবূ উমামাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রজজ্ঞাসা কিা 
হে, ‘নকান নদা‘আ সবণারধ্ক নশানা (কবূে কিা) হয়?’ রতরন 
বেলেন, “িারত্রি নশর্িালর্ এবং ফিয নামাযসমূলহি নশর্াংলশ।” 
(রতিরমযী হাসান)509  

بَاَدةَ بِن الَصاِمِت ريض اهلل عنه 6/1519 وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ع  َن رَس 
َ
أ

و اهلل َتَعاََل بَِدْعَوٍة إاِلذ آتَاه  اهلل  »: عليه وسلم قَاَل  ّْسلٌِم يَْدع  ْرِض م 
َ
َما لََعَ األ

ْو ََصَف َعْنه  ِمَن الُّسوءِ مِْثلََها، َما لَمْ 
َ
ْو قَِطيَعِة رَِحمٍ  إيذاَها، أ

َ
، َفَقاَل «يَْدع  بِإِثٍْم، أ

                                                           
509 রতিরমযী ৩৪৯৯ 
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ٌل ِمَن الَقومِ  حديث : رواه الرتمذي، وقال. «اهلل  أْكَْث  »: إِذاً ن ْكِْث  قَاَل : رَج 
 حسن صحيح

يِب َسِعيٍد َوَزاَد ِفيهِ 
َ
ْجِر مْثلَها»: َوَرَواه  احلَاِكم  ِمْن ِرَوايَِة أ

َ
ِخَر ََل  ِمن األ ْو يَدذ

َ
 . «أ

৬/১৫০৯। উবাদাহ ইবলন সালমত িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “ধ্িাি 
বুলক নয মুসরেম বযরিই আল্লাহি কালি নদা‘আ কলি (তা বযথণ 
যায় না); হয় আল্লাহ তা তালক নদন অথবা অনুরূপ নকান মে তাি 
উপি নথলক অপসাির্ কলিন; যতের্ পযণন্ত নস (নদা‘আকািী) 
গুনাহ বা আত্ম্ীয়তা রিন্ন কিাি নদা‘আ না কিলব।” একরি নোক 
বেে, ‘তাহলে নতা আমিা অরধ্ক মাত্রায় নদা‘আ কিব।’ রতরন 
বেলেন, “আল্লাহ সবণারধ্ক অনুগ্রহশীে” (রতিরমযী-হাসান সহীহ)510  

হালকম আবূ সাঈদ হলত এগুরে বরধ্ণত আকালি বর্ণনা 
কলিলিন, “অথবা তাি সম পরিমার্ পুর্য তাি জনয সরঞ্চত িাখা 
হয় (যা তাি পিকালে কালজ আসলব)।” 

َما 7/1511 ْول  ِعنَْد : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنْه  ول اهلِل ََكَن َيق  َن رَس 
َ
أ

َ إاِلذ اهلل  َرُب الَعْرِش الَعظيِم، الَ »: الَكْرِب  ، الَ إَِلى َ إاِلذ اهلل  الَعِظيم  احلَلِيم   الَ إَِلى

                                                           
510 রতিরমযী ৩৫৭৩, আহমাদ ২২২৭৯ 
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ْرِض، َوَرُب الَعْرِش الَكِريمِ 
َ
َماَواِت، َوَرُب األ َ إاِلذ اهلل  َرُب الّسذ  متفق َعلَيْهِ  .«إَِلى

৭/১৫১০।  ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রবপদ ও কলষ্টি সময় এই 
নদা‘আ পড়লতন, 

‘ো ইো-হা ইল্লাল্লা-হুে আযীমুে হােীম, ো ইো-হা ইল্লাল্লা-হু 
িাববুে আিরশে আযীম, ো  ইো-হা  ইল্লাল্লা-হু িাববুস সামা-
ওয়া-রত অিাববুে আিরযব অিাববুে আিরশে কিীম।’ 

অথণ, আল্লাহ িাড়া নকান সতয মা‘বুদ ননই; রযরন সুমহান, 
সরহষু্ণ। আল্লাহ িাড়া নকান সতয উপাসয ননই; রযরন সুবৃহৎ 
আিলশি প্ররতপােক। আল্লাহ িাড়া নকান সতয আিাধ্য ননই; রযরন 
আকাশমণ্ডেী, পৃরথবী ও সম্মারনত আিলশি অরধ্পরত। (বুখািী-
মুসরেম)511  

 

                                                           
511 সহীহুে বুখািী ৫৩৪৫, ৬৩৬৬, ৭৪২৬, ৭৪৩১, মুসরেম ২৭৩০, রতিরমযী 
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ْوَِلَاءِ َوفَْضلِِهمْ بَاب   -111
َ
 َكَراَماِت اأْل

পরিলেদ - ২৫৩: আল্লাহি রপ্রয় বিুলদি কািামত 
(অলেৌরকক কমণকাণ্ড) এবং তালঁদি মাহাত্ম্য 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ّل    ﴿
 

و   إِنَ  أ
 

ِ ٱ ء  ِِل ا  أ و   ّل   ّلَل ي   ف  خ  ل  ّل   ِهم  ع  ُون  ُي    ُهم   و  ن ين  ٱ ٦٢ ّز  وا   ََّلِ ُن م  ا ُوا   ء  ن َك  ون   و  ُق َت  ٦٣ ّي 
و  ل   ٱ ِف  ى  بُِش   ل  ٱ ل ُهمُ  ِ ي  ّن  ٱ ة ادُل ِف  ي  ِ ٓأۡلٱ و  ِ ة ر  ب   ّل   ِخ ِم    ِديل  ت  َِك  ِۡ ٱ تِ ل و   لِك  ذ    ّلَل و  ل  ٱ ُه يمُ ل  ٱ زُ ف  ِظ  ﴾ ٦٤ ع 

 (  64  ،62:  يونس)

“মলন নিলখা নয, আল্লাহি বিুলদি না নকান আশংকা আলি 
আি না তািা রবর্ণ্ণ হলব। তািা হলে নসই নোক যািা ঈমান 
এলন তাক্বওয়া অবেম্বন কলি থালক। তালদি জনয সুসংবাদ 
িলয়লি পারথণব জীবলন এবং পিকালেও; আল্লাহি বার্ীসমূলহি 
নকান পরিবতণন ননই; এিাই হলে রবিাি সফেতা।” (সূিা ইউনুস 
৬২-৬৪ আয়াত) 

আিও বলেন, ّّزِي   ﴿ ُه ِِل    و  ذ   كِ إ َخ  ٱ عِ ِِبِ ط  تُس    ل ةِّنل ي   ِق ل  ب   كِ ع  ِّي   اُرط  ن ُُكِ  ٢٥ اج   ف 
(  26  ،25: مريم) ﴾ِب ش   ٱو    

“তুরম নতামাি রদলক নখজুি র্ালিি কাণ্ড রহরেলয় দাও; ওিা 
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নতামাি সামলন সদযপক্ব তাজা নখজুি নফেলত থাকলব। সুতিাং 
আহাি কি, পান কি---।” (সূিা মািয়যাম ২৫-২৬ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 

ا ﴿ َم  ل   َُك خ  ي   د  ل  اع  ا ه  َي رِ
ك  ح  ل  ٱ ز  اب  ِم د   ر  ا و ج  ه  ند  ِز   ِع ُ ق  ر ل   ا ر  ي    ق ا مُ م  َن   ي 

 
ُ ه    ل ِك  أ ا ت   ذ  ل   ق ا

و   ندِ  ِمن   ُه ُِ ٱ ِع ِنَ  ّلَل ُق ر  ي   ّلَل  ٱ إ ن ُز ا   م  ِ  ءُ ي ش  ي  اب   بِغ  س   (  37: عمران ال) ﴾ ٣٧ ِح

“যখনই যাকারিয়া রমহিালব (কলে) তাি সলে নদখা কিলত 
নযত, তখনই তাি রনকি খাদয-সামগ্রী নদখলত নপত। নস বেত, ‘নহ 
মািয়যাম! এসব তুরম নকাথা নথলক নপলে?’ নস বেত, ‘তা আল্লাহি 
কাি নথলক। রনশ্চয় আল্লাহ যালক ইো পযণাপ্ত জীরবকা দান কলি 
থালকন।” (সূিা আলে ইমিান ৩৭ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলিন, 

ذِ ﴿ ُ ع  ٱ ِإَو ّتل  م  َت   وُه ا ُم م  ع   و  ون  ّي  َِّل  ُبُد   ّلَل  ٱ إ
 

أ ِل   ا  ۥ  وُ ف  ه  ل  ٱ إ ُكم   ي نُِش   ِف ك  ُكم ل  ُب ن ر   ّمِ
ِ رَح    ِئ   ۦتِه ّي ه  ُي ُكم و  ن   ل  م   ّمِ

 
مأ ر   ِرُك ق  ّمِ ى۞ ١٦ اف  ت ر  َشم  ٱ و  ا س  ل ت إِذ  ع  ل  َز    ط  رُ ت ن و  ه   ع  م  ك  ِه  فِ

ات   يِ ِل   ٱ ذ  ا ِم ت ِإَوذ  ب  ر  ق   غ  ُهم  َت ت   رُِض ا لِ ٱ ذ  ا م  ّشِ  (  17  ،16: الكهف) ﴾ ١٧ ل

“নতামিা যখন তালদি ও তািা আল্লাহি পরিবলতণ যালদি 
উপাসনা কলি তালদি সংস্পশণ হলত রবরেন্ন হলে তখন নতামিা 
গুহায় আেয় গ্রহর্ কি; নতামালদি প্ররতপােক নতামালদি জনয 
তাঁি দয়া রবস্তাি কিলবন এবং রতরন নতামালদি জনয নতামালদি 
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কাজকমণলক ফেপ্রসূ কিবাি বযবস্থা কিলবন। তুরম নদখলে 
নদখলত, সূযণ উদয়কালে তালদি গুহাি ডান রদলক নহলে অরতক্রম 
কিলি এবং অস্তকালে তালদিলক অরতক্রম কিলি বাম পাশ রদলয়-
--।” (সূিা কাহাফ ১৬-১৭ আয়াত) 

يِق ريَِضَ اهلل   1/1511 ِدّ يب بَكٍر الِصّ
َ
ََمٍد َعبِد الرَِْحَاِن بِن أ يب حم 

َ
َوَعْن أ

َما َن انلَيَِب صىل اهلل عليه وسلم : َعنْه 
َ
َقَراَء َوأ نَاساً ف 

 
ْصَحاَب الُصّفِة ََكن وا أ

َ
َن أ

َ
أ
، فَلَْيْذَهْب بَثالٍِث، َومْن ََكَن ِعْنَده  َطَعام  َمْن ََكَن ِعْندَ »: قَاَل َمَرةً  ه  َطَعام  اثْنَْيِ

ْرَبَعٍة، فَلَْيْذَهْب ِِبَاِمٍس بَِّسادٍِس 
َ
بَا بَكٍر  «أ

َ
َن أ

َ
ْو َكَما قَاَل، َوأ

َ
، ريض اهلل عنهأ

 ّ يِِبِ
بَ  صىل اهلل عليه وسلمَجاَء بِثَاَلثٍَة، َواْنَّطلََق انلَ

َ
َن أ

َ
ٍة، َوأ ا بَكٍر َتَعََش بَعَِشَ

، ث َم بَلَِث َحََّت َصىَل الِعَشاَء، ث َم رََجَع، فََجاَء َبْعَد َما َمََض ِمَن اللَيِْل  ِعنَْد انَليِِبّ
ّْضيَافَِك ؟ قَاَل : قَالَِت اْمَرأت ه  . َما َشاَء اهلل  

َ
َوَما َعَشيِْتهْم ؟ : َما َحبََسَك َعْن أ

َ
أ

بَْوا َحََّت تَِج : قَالَْت 
َ
وا َعلَيِْهْم، قَاَل أ ، فَقاَل : َء َوقَْد َعَرّض  ت 

ْ
نَا فَاْختَبَأ

َ
: فََذَهبت  أ

، فََجَدَع وََسَّب، َوقَاَل  نَْْث  بَداً، قَاَل : يَا غ 
َ
ه  أ ْطَعم 

َ
َواْيم  اهلِل : َك  وا اَل َهِنيئاً َواهلِل اَل أ

 
َ
سَفِلَها أ

َ
ذ  ِمْن ل ْقَمٍة إاَِل َرَبا ِمْن أ َنا نَأخ  ْكَْثَ َما ك 

َ
وا، وََصارَْت أ ْكَْثَ ِمنَها َحََّت َشِبع 

تِهِ 
َ
ب و بَْكٍر َفَقاَل اِلمَرأ

َ
ْخَت بَِِن فَِراٍس : ِمَما ََكنَْت قَبَل َذلَِك، َفنََظَر إِيَلَها أ

 
يَا أ

كَْث  ِمنَها قَبَل َذلَِك بِثَاَلِث َمرَ : َما َهَذا ؟ قَالَْت 
َ
! اٍت اَل َوق َرِة َعيِِنْ لَِِهَ اآلَن أ

ب و بَْكٍر َوقَاَل 
َ
َكَل ِمنَها أ

َ
َكَل . يَِمينَه  : إَنَما ََكَن َذلَِك ِمَن الَشيَّطاِن، يَعِِنْ : فَأ

َ
ث َم أ

 ّ يِِبِ
ْصبََحْت ِعنَْده   صىل اهلل عليه وسلمِمنَها ل ْقَمًة، ث َم َِحَلََها إََِل انلَ

َ
َوََكَن . فَأ

ٍل بَيْنَنَا َوَبنْيَ قَْوٍم َعْهٌد، َفَمََض  ّ رَج 
ِ
اًل، َمَع لُك  ، َفتََفَرْقنَا اْثَِنْ َعَِشَ رَج  َجل 

َ
 األ
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وَن  مْجَع 
َ
َكل وا ِمنَْها أ

َ
ٍل فَأ ّ رَج 

ِ
ْعلَم  َكْم َمَع لُك 

َ
نَاٌس، اهلل  أ

 
ْم أ  .ِمنْه 

، فََحلَ : َويِف ِرَوايةٍ  ه  ة  اَل َتّْطَعم 
َ
، فََحلََفِت الَمْرأ ه  ب و بَْكٍر اَل َيّْطَعم 

َ
َف فََحلََف أ

ّْضيَاف   -. الَضيْف  
َ
و األ

َ
وه  َحََّت َيّْطَعَمه   -أ ْو َيّْطَعم 

َ
ه  أ ْن اَل َيّْطَعم 

َ
ب و . أ

َ
َفَقاَل أ

وَن ل ْقَمًة ! َهِذهِ ِمَن الَشيَّْطاِن : بَْكرٍ  َكل وا، فََجَعل وا اَل يَْرَفع 
َ
فََدََع بِالَّطَعاِم فَأَكَل َوأ

ْكَْث  
َ
ْسَفِلَها أ

َ
ْخَت بَِن فَِراٍس، َما َهَذا ؟ َفَقالَْت :  ِمنَْها، َفَقاَل إِاَل َرَبْت ِمْن أ

 
َوق َرِة : يَا أ

، َفَذَكَر أنَه   َل، فَأَكل وا، َوَبَعَث ِبَها إََِل انَليِِبّ ْكَْث  ِمنَْها َقبَْل أْن نَأك 
َ
َعيِِْن إَنَها اآلَن أل

 .أَكَل ِمنَْها 

بَا بَْكٍر قَاَل لِ : َويِف ِروايَةٍ 
َ
نَّْطِلٌق : َعبِْد الرَِْحَانِ إَِن أ ّْضيَافََك، فَإِيِنّ م 

َ
د ونََك أ

ْم بَِما  تَاه 
َ
ِِجَء، فَاْنَّطلََق َعبْد  الرَِْحاِن، فَأ

َ
ْن أ

َ
م َقبَْل أ ْغ ِمْن قَِراه  ، فَافْر  إََِل انَليِِبّ

وا ؛ َفَقال وا: ِعنَْده ، َفَقاَل  نِلا ؟ قَاَل : ِاْطَعم  يَن رَُب َمَْنِ
َ
وا، قَال واِاْطعَ : أ َما َنن  : م 

نِلَا، قَاَل  ْم، فَإِنَه  إِْن َجاَء َولَْم : بِآَِكنَِي َحََّت يَِجَء رَُب َمَْنِ اْقبَل وا َعَنا قَِراك 
 ، ، فَلََما َجاَء َتنََحيْت  َعنْه  َ د  َلََعَ نَه  َُيِ

َ
وا، نَلَلَْقنَيَ ِمنْه  فَأبَْوا، َفَعَرفْت  أ َتّْطَعم 

ْخََب وه ، َفَقاَل مَ : َفَقاَل 
َ
يَا َعبَْد : ث َم قَاَل : يَا َعبَْد الرَِحاِن، فََسَكُت : ا َصنَْعت ْم ؟ فَأ

نَْت تَْسَمع  َصوِِت لََما : الرَِْحاِن، فََسَكُت، َفَقاَل  قَْسْمت  َعلَيَْك إِْن ك 
َ
نَْْث  أ يَا غ 

لْت  ! ِجئَْت  ، َفق  ّْضيَافََك، َفَقال وا: فََخرَْجت 
َ
تَانَا بِِه، َفَقاَل  :َسْل أ

َ
إَِنَما : َصَدَق، أ

ه  اللَيْلََة  ْطَعم 
َ
وِِن َواهلِل اَل أ ونَ . اْنتََظْرت م  ه  َحََّت : َفَقاَل اآلَخر  َواهلِل اَل َنّْطَعم 

ْم ؟ َهاِت َطَعاَمَك، : َتّْطَعَمه  َفَقاَل  ْم اَل َتْقبَل وَن َعَنا قَِراك  ْم َما لَك  َويْلَك 
َكل وا: وََّضَع يََده  َفَقاَل فََجاَء بِِه، فَ 

َ
َكَل َوأ

َ
وََّل ِمَن الَشيَّْطاِن، فَأ

 
متفق . ِمْسِب اهلِل، األ

 َعلَيْهِ 
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১/১৫১১। আবূ মুহাম্মদ আবু্দি িহমান ইবলন আবূ বকি 
রসদ্দীক িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, ‘আসহালব সুফ্ফাহ’ 
(তৎকােীন মসরজলদ নববীলত একরি িাউরনরবরশষ্ট ঘি রিে। 
নসখালন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
তোবধ্ালন রকিু সাহাবী আেয় গ্রহর্ কিলতন ও বসবাস 
কিলতন। তাঁিা) র্িীব মানুর্ রিলেন। একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, “যাি কালি দু’জলনি আহাি আলি 
নস নযন (তালদি মধ্য নথলক) তৃতীয় জনলক সালথ রনলয় যায়। 
আি যাি রনকি চািজলনি আহালিি অবস্থা আলি, নস নযন পঞ্চম 
অথবা র্ষ্ঠ জনলক সালথ রনলয় যায়।” আবূ বকি িারদয়াল্লাহু আনহু 
রতনজনলক সলে রনলয় এলে এবং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম দশজনলক সালথ রনলয় নর্লেন। আবূ বকি িারদয়াল্লাহু 
আনহু িাসূেুল্লাহি ঘলিই িালতি আহাি কলিন এবং এশাি নামায 
পযণন্ত নসখালন অবস্থান কলিন। এশাি নামালযি পি রতরন পুনিায় 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি ঘলি রফলি আলসন 
এবং আল্লাহি ইোমত িালতি রকিু সময় অরতবারহত হওয়াি পি 
রতরন বারড় রফিলে তাঁি স্ত্রী তাঁলক বেলেন, ‘বাইলি রকলস 
আপনালক আিলক নিলখরিে?’ রতরন বেলেন, ‘তুরম এখলনা 
তাঁলদিলক খাবাি দাওরন?’ স্ত্রী বেলেন, ‘আপরন না আসা পযণন্ত 
তাঁিা নখলত িারজ হলেন না। তাঁলদি সামলন খাবাি নদওয়া 
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হলয়রিে, তাঁিা তা খানরন।’ আবু্দি িহমান িারদয়াল্লাহু আনহু 
বলেন, (রপতাি রতিস্কালিি িলয়) আরম েুরকলয় নর্োম। রতরন 
(িার্ারিত হলয়) বলে উঠলেন, ‘ওলি মূখণ!’ অতঃপি নাক কািা 
ইতযারদ বলে র্াোর্ারে কিলেন এবং (নমহমানলদি উলদ্দলশয) 
বেলেন, ‘আপনািা স্বেলে খান, আল্লাহি কসম! আরম নমালিই 
খাব না।’ 

আবু্দি িহমান িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহি কসম! 
আমিা েুকমা (খাদয-গ্রাস) উরঠলয় রনলতই নীচ নথলক তা অরধ্ক 
পরিমালর্ নবলড় যারেে।’ রতরন বলেন, ‘সকলেই নপি িলি 
নখলেন। অথচ পূলবণি নচলয় নবরশ খাবাি িলয় নর্ে।’ আবূ বকি 
িারদয়াল্লাহু আনহু খাবালিি রদলক তারকলয় স্ত্রীলক বেলেন, ‘নহ বনু 
রফিালসি নবান! এ রক?’ রতরন বেলেন, ‘আমাি নচালখি প্রশারন্তি 
কসম! এ নতা পূলবণি নচলয় রতনগুর্ নবরশ!’ সুতিাং আবূ বাক্ 
িারদয়াল্লাহু আনহু ও তা নথলক আহাি কিলেন এবং বেলেন, 
‘আমাি (খাব না বলে) নস কসম শয়তালনি পে নথলকই 
হলয়রিে।’ তািপি রতরন আিও নখলেন এবং অরতরিি খাবাি 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি দিবালি রনলয় নর্লেন। 
নিাি পযণন্ত নস খাবাি তাঁি রনকলিই রিে। 

এরদলক আমালদি এবং অনয একরি নর্ালত্রি মালঝ নয চুরি 
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রিে তাি সময়সীমা পূর্ণ হলয় যায়। (এবং তািা মরদনায় আলস।) 
অতঃপি আমিা তালদিলক তালদি বালিা জলনি ননতৃলত্ব িার্ 
কলি রদই। প্রলতযলকি সালথই রকিু রকিু নোক রিে। তলব 
প্রলতযলকি সালথ কতজন রিে তা আল্লাহই নবরশ জালনন। তািা 
সকলেই নসই খাদয আহাি কলি। 

অনয বর্ণনায় আলি, আবূ বকি ‘খালবন না’ বলে কসম কিলেন, 
তা নদলখ তাঁি স্ত্রীও ‘খালবন না’ বলে কসম কিলেন। আি তা নদলখ 
নমহমানিাও রতরন সলে না নখলে ‘খালবন না’ বলে কসম কিলেন! 
আবূ বকি বেলেন, ‘এ সব (কসম) শয়তালনি পে নথলক।’ 
সুতিাং রতরন খাবাি আনলত বলে রনলজ নখলেন এবং নমহমানিাও 
নখলেন। তাঁিা যখনই েুকমা (খাদয-গ্রাস) উরঠলয় খারেলেন, তখনই 
নীচ নথলক তা অরধ্ক পরিমালর্ নবলড় যারেে। আবূ বকি 
িারদয়াল্লাহু আনহু (স্ত্রীলক) বেলেন, ‘নহ বনু রফিালসি নবান! এ 
রক?’ স্ত্রী বেলেন, ‘আমাি নচালখি প্রশারন্তি কসম! এখন এ নতা 
নখলত শুরু কিাি আলর্ি নচলয় অরধ্ক নবরশ!’ সুতিাং সকলেই 
নখলেন এবং অরতরিি খাবাি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি দিবালি পারঠলয় রদলেন। আবু্দি িহমান বলেন, ‘রতরন তা হলত 
নখলেন।’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, আবূ বকি আবু্দি িহমানলক 
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বেলেন, ‘নতামাি নমহমান নাও। (তুরম তালদি খারতি কি) আরম 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি যারে। আমাি 
রফলি আসাি আলর্ আলর্ই তুরম (খাইলয়) তাঁলদি খারতি সম্পন্ন 
কলিা।’ সুতিাং আবু্দি িহমান তাঁি রনকি নয খাবাি রিে, তা 
রনলয় তাঁলদি রনকি উপরস্থত হলয় বেলেন, ‘আপনািা খান।’ রকন্তু 
নমহমানিা বেলেন, ‘আমালদি বারড়-ওয়াো নকাথায়?’ রতরন 
বেলেন, ‘আপনািা খান।’ তাঁিা বেলেন, ‘আমালদি বারড়-ওয়াো 
না আসা পযণন্ত আমিা খাব না।’ আবু্দি িহমান বেলেন, 
‘আপনািা আমালদি তিফ নথলক নমহমান-ননওয়াযী গ্রহর্ করুন। 
কাির্ রতরন এলস যরদ নদলখন নয, আপনািা খানরন, তাহলে 
অবশযই আমিা তাঁি রনকি নথলক (বড় িৎসণনা) পাব।’ রকন্তু তাঁিা 
(নখলত) অস্বীকাি কিলেন। 

(আবু্দি িহমান বলেন,) তখন আরম বুলঝ রনোম নয, রতরন 
আমাি উপি খাপ্পা হলবন। অতঃপি রতরন এলে আরম তাঁি রনকি 
নথলক সলি নর্োম। রতরন বেলেন, ‘ রক কলিি নতামিা?’ তাঁিা 
তাঁলক বযাপািিা খুলে বেলেন। অতঃপি রতরন ডাক রদলেন, 
‘আবু্দি িহমান!’ আবু্দি িহমান রনরুত্তি থাকলেন। রতরন আবাি 
ডাক রদলেন, ‘আবু্দি িহমান?’ রকন্তু তখনও রতরন নীিব 
থাকলেন। তািপি আবাি বেলেন, ‘এ নবওকুফ! আরম নতামালক 
কসম রদরে, যরদ তুরম আমাি ডাক শুনলত পাে, তাহলে এলস 
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যাও।’ 

(আবু্দি িহমান বলেন,) তখন আরম (বাধ্য হলয়) নবি হলয় 
এোম। বেোম, ‘আপরন আপনাি নমহমানলদিলক রজজ্ঞাসা কলি 
নদখুন, (আরম তাঁলদিলক নখলত রদলয়রিোম রক না?)’ তাঁিা 
বেলেন, ‘ও সতযই বলেলি। ও আমালদি কালি খাবাি রনলয় 
এলসরিে। (আমিাই আপনাি অলপোয় খাইরন।)’ আবূ বকি 
িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, ‘নতামিা আমাি অলপো কলি বলস 
আি। রকন্তু আল্লাহি কসম! আজ িালত আরম আহাি কিব না।’ 
তাঁিা বেলেন, ‘আল্লাহি কসম! আপরন না খাওয়া পযণন্ত আমিাও 
খাব না।’ রতরন বেলেন, ‘রধ্ক্কাি নতামালদি প্ররত! নতামালদি রক 
হলয়লি নয, আমালদি পে নথলক নমহমান-ননওয়াযী গ্রহর্ কিলব 
না?’ (অতঃপি আবু্দি িহমালনি উলদ্দশয বেলেন,) ‘রনলয় এস 
নতামাি খাবাি।’ রতরন খাবাি রনলয় এলে আবূ বকি তালত হাত 
নিলখ বেলেন, ‘রবরস্মল্লাহ। প্রথম (িালর্ি অবস্থায় কসম) রিে 
শয়তালনি পে নথলক।’ সুতিাং রতরন নখলেন এবং নমহমানিাও 
আহাি কিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)512  

َريَرَة ريض اهلل 2/1512 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : عنه قَاَل  َوَعْن أ قَاَل رَس 

                                                           
512 সহীহুে বুখািী ৬০২, ৩৫৮১, ৬১৪০, ৬১৪১, মুসরেম ২০৫৭, আবূ দাউদ 

৩২৭০, আহমাদ ১৭০৪ 
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ِِت »: عليه وسلم مذ
 
ث ْوَن، فَإْن يَك  ِِف أ َدذ َمِم نَاٌس ُم 

 
ْم ِمَن األ لََقْد ََكَن فِيَما َقْبلَك 

َمر   َحٌد فَإِنذه  ع 
َ
ويف روايتهما . رواه ابلخاري ورواه مسلم من رواية َعئشة .  «أ

ث ونَ »: قَاَل ابن وهّب َدذ   «ُم 
َ
وَن أ لَْهم   .ْي م 

২/১৫১২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নতামালদি 
পূবণবতণী  জারতি মলধ্য অলনক ‘মুহাদ্দাস’ নোক রিে। যরদ আমাি 
উম্মলতি মলধ্য নকউ ‘মুহাদ্দাস’ থালক, তাহলে নস হে উমাি।” 
(বুখািী) 513  

ইমাম মুসরেমও আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা  নথলক বর্ণনা 
কলিলিন। উি দুই গ্রলন্থি বর্ণনায় আলি, ইবলন অহাব বলেন, 
‘মুহাদ্দাস’ হলেন তাঁিা, যাঁলদি মলন (আল্লাহি পে নথলক) ইেহাম 
(িালো-মলেি জ্ঞান প্রলেপ) কিা হয়। 

مَ  3/1513 َرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  وفَِة : ا، قَاَل َوَعْن َجابِِر بِن َسم  ْهل  الك 
َ
َشََك أ

َمَر بِن اخلََّطاِب ريض  اهلل : َسْعداً يَعِِن  يب َوَقاٍص ريض اهلل عنه، إََِل ع 
َ
ابَن أ

 ، ِْسن  ي َصِِلّ نَه  اَل حي 
َ
وا أ عنه َفَعَزََل ، َواْستَْعَمَل َعلَيِْهْم َعَماراً، فََشَكوا َحََّت َذَكر 

رَْسَل إيَِلِْه، َفَقاَل 
َ
، : فَأ ِْسن  ت َصِِلّ نََك اَل حت 

َ
وَن أ م  بَا إْسَحاَق، إَن َهؤ الَِء يَْزع 

َ
يَا أ

                                                           
513 সহীহুে বুখািী ৩৪৬৯, ৩৬৮৯, মুসরেম ২৩৯৮, রতিরমযী ৩৬৯৩, আহমাদ 

২৩৭৬৪, ৮২৬৩ 
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وِل اهلِل صىل اهلل عليه : َفَقاَل  َصِِلّ بِِهْم َصاَلَة رَس 
 
نْت  أ نَا َواهلِل فَإيِنّ ك 

َ
َما أ

َ
أ

ويَلَ 
 
د  ِِف األ ْرك 

َ
َصِِلّ َصاَلَِت الِعَشاِء فَأ

 
ْخِرم  َعنْها، أ

َ
ِخُف ِِف وسلم، اَل أ

 
، َوأ نْيِ

ْخَرَينْيِ 
 
اًل : قَاَل . األ رَْسَل َمَعه  رَج 

َ
بَا إِْسَحاَق، َوأ

َ
ْو رَِجااًل  -َذلَِك الَظُن بَِك يَا أ

َ
 -أ

، َوي ثْن وَن  َل َعنْه 
َ
وفَِة، فَلَْم يََدْع َمْسِجداً إاَِل َسأ ْهَل الك 

َ
ل  َعنْه  أ

َ
وفَِة يَْسأ إََِل الك 

وفاً، َحََّت  َساَمة  ْبن   َمْعر 
 
َقال  ََل  أ ْم، ي  ٌل ِمنْه  َدَخَل َمْسِجداً بِلَِِن َعبٍْس، َفَقاَم رَج 

بَا َسْعَدةَ، َفَقاَل 
َ
َيِة : َقتَاَدَة، ي َكََن أ َما إِذْ نََشْدَتنَا فَإَِن َسْعداً ََكَن اَل يَِسْي  بِالَُسِ

َ
أ

َوَن : قَاَل َسْعدٌ . َقِضَيِة َواَل َيْقِسم  بِالَسِوَيِة، َواَل َيْعِدل  ِِف ال ْدع 
َ
َما َواهلِل أل

َ
أ

ِطْل :  بِثَاَلٍث 
َ
َره ، َوأ م  ِطْل ع 

َ
ْمَعًة، فَأ َك َهَذا ََكِذباً، قَاَم ِرَياًء، وَس  امهلَل إِْن ََكَن َعبْد 

ْول  . َفْقَره ، وََعِرّّْضه  لِلِْفََتِ  ئَِل َيق  َمْفت وٌن،  َشيٌْخ َكبْيٌ : َوََكَن َبْعَد َذلَِك إَِذا س 
َصابَتِِْن َدْعَوة  َسعٍد ريض اهلل عنه  

َ
َمْْيٍ الَراوِي َعن . أ قَاَل َعبد  الَمِلِك بن  ع 

َرةَ  ، َوإِنَه  : َجابِِر بِن َسم  ْيت ه  َبْعد  قَْد َسَقَط َحاِجبَاه  لََعَ َعيّْنَيِْه ِمَن الِكََبِ
َ
نَا َرأ

َ
فَأ

قِ  َن  يَلَتََعَرض  لِلَْجوارِي ِِف الُّطر    متفق َعلَيْهِ . َفيَْغِمز ه 

৩/১৫১৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
কুফাবাসীিা উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু-এি কালি 
সায়াদ ইবলন আবী ওয়াক্কাস িারদয়াল্লাহু আনহু-এি রবরুলদ্ধ 
অরিলযার্ কলি বেে, ‘নস িােিালব নামায পড়লত জালন না।’ 
কালজই রতরন তাঁলক নডলক পাঠালেন এবং (যখন রতরন উমাি 
িারদয়াল্লাহু আনহু-এি কালি হারযি হলেন, তখন) রতরন তাঁলক 
বেলেন, ‘নহ ইসহালকি রপতা! ওিা বেলি নয, তুরম উত্তম-িালব 
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নামায আদায় কি না।’ জবালব রতরন বেলেন, ‘যাই নহাক, আল্লাহি 
কসম! আরম নতা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
নামালযি মত নামায পড়াই, তা নথলক (একিুও) কম করি না। 
নযাহি ও আসলিি দুই নামালযি প্রথম দু’ িাকআলত দীঘণের্ 
রকয়াম করি এবং রিতীয় দু-িাকআতলক সংরেপ্ত করি।’ উমাি 
িারদয়াল্লাহু আনহু (এ কথা শুলন বেলেন,) ‘ইসহালকি রপতা! 
নতামাি সম্পলকণ ঐ ধ্াির্াই রিে।’ পলি রতরন তাঁি সলে একজন 
বা কলয়কজন নোক কূফা নর্িীলত নপ্রির্ কিলেন। যালত কলি 
কূফা নর্িীি প্ররতরি মসরজলদ রর্লয় সায়াদ সম্পলকণ রজজ্ঞাসাবাদ 
কিলত পালি। সুতিাং প্রলতযক মসরজলদই তাঁি বযাপালি রজজ্ঞাসা 
কিলত োর্ে এবং সকলেই তাঁি প্রশংসা কিে। নশর্ পযণন্ত যখন 
তািা বনু আব্সাি মসরজলদ উপনীত হে। তখন নসখালন আবূ 
সা’দাহ উসামাহ ইবলন ক্বাতাদাহ নামক এক বযরি উলঠ দাঁরড়লয় 
বেলত োর্ে, ‘যখন আপনািা আমালদিলক রজজ্ঞাসাই কিলেন, 
তখন (প্রকাশ কলি রদরে শুনুন,) সায়াদ নসনা বারহনীি সলে 
(রজহালদ) যান না, নাযযিালব (নকান রজরনস) বণ্টন কলিন না এবং 
ইনসালফি সালথ রবচাি কলিন না।’ সায়াদ তখন (জবালব) বলে 
উঠলেন, ‘আল্লাহি কসম! আরম অবশযই রতনরি বদু্দআ কিব: নহ 
আল্লাহ! যরদ নতামাি বাো রমথযাবাদী হয়, রিয়া (নোক প্রদশণন 
নহতু) ও খযারতি জনয এিালব দণ্ডায়মান হলয় থালক, তাহলে তুরম 
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ওি আয়ু দীঘণ কলি দাও এবং ওি দরিদ্রতা বারড়লয় দাও এবং 
ওলক রফতনাি কবলে নফে।’ (বাস্তরবক তাি অবস্থা ঐরূপই 
হলয়রিে।) সুতিাং যখন তালক (কুশে) রজজ্ঞাসা কিা হত, তখন 
উত্তলি বেত, ‘অতযন্ত বৃদ্ধ হলয় পলড়রি এবং রফতনায় পরতত 
হলয়রি; সা’নদি বদু্দআ আমালক নেলর্ নর্লি।’ 

জালবি ইবলন সামুিাহ নথলক বর্ণনাকািী আবু্দে মালেক ইবন 
উমাইি বলেন, ‘আরম পলি তালক নদলখরি নয, নস অতযন্ত বাধ্ণলকযি 
কািলর্ তাি নচালখি ভ্রূগুরে নচালখি উপলি েিলক পলড়লি আি 
িাস্তায় িাস্তায় দাসীলদিলক উতযি কিত ও আেুে বা নচাখ িািা 
তালদিলক ইশািা কিত।’ (বুখািী ও মুসরেম)514  

رَوَة بِن الُزَبِْيريَِضَ اهلل  َعنْه. 4/1514 َن َسِعيَد بَن َزيِد بِن َعمِرو : َوَعْن ع 
َ
أ

وٍْس إََِل َمْرَواَن بِْن احلََكِم، 
َ
ْرَوى بِنْت  أ

َ
بِن ن َفيٍل ريَِضَ اهلل  َعنْه، َخاَصَمتْه  أ

رِّْضَها، َفَقاَل َسِعيدٌ 
َ
َخَذ َشيْئاً ِمْن أ

َ
نَه  أ

َ
رِّْضَها : َواَدَعْت أ

َ
ذ  َشيئاً ِمْن أ نْت  آخ  نَا ك 

َ
أ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َبْعَد اََّلِي سَ  َماَذا َسِمْعَت ِمْن : ؟ قَاَل !ِمْعت  ِمْن رَس 
وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ؟ قَاَل  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : رَس  َسِمعت  رَس 

ْول   ْرِضيَ »: وسلم َيق 
َ
ِوّقَه  إََِل َسْبِع أ لْماً، ط  ْرِض ظ 

َ
َخَذ ِشَْباً ِمَن األ

َ
ََل  َفَقاَل  «َمْن أ

                                                           
514 সহীহুে বুখািী ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৭০, ৩৭২৮, ৫৪১২, ৬৪৫৩, মুসরেম ৪৫৩, 
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ْسأل َك بَِيّنًَة َبْعَد َهَذا، َفَقاَل َسِعيدٌ : َمْرَوان  
َ
ْعِم :  اَل أ

َ
امهلَل إْن ََكنَْت ََكِذبًَة، فَأ

رِّْضَها، قَاَل 
َ
َها، َوبَيْنََما ِِهَ : بََْصَها، َواْقت لَْها ِِف أ َفَما َماتَْت َحََّت َذَهَّب بََْص 

فْ  رِّْضَها إِذْ َوَقَعْت ِِف ح 
َ
 متفق َعلَيْهِ . َرةٍ فَماتَْت َتْمَِش ِِف أ

َمَر ريض اهلل عنه  ََمِد بِن َزيِد بِن َعبِد اهلِل بِن ع  ْسِلٍم َعن حم  َويِف ِرَوايٍَة لِم 
ْول   َر َتق  نَه  َرآَها َعْمَياَء تَلْتَِمس  اجل د 

َ
َصابَتِِْن َدْعَوة  َسِعيٍد، َوأَنَها َمَرْت : بَِمْعَناه ، َوأ

َ
أ

 بِرٍئ ِِف 
 .ادَلاِر الََت َخاَصَمتْه  ِفيَها، فََوَقَعْت ِفيَها، وَكنْت َقَْبَها لََعَ

৪/১৫১৪। উিওয়াহ ইবন যুবাইি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, সাঈদ ইবলন যায়দ ইবলন আমি ইবলন নুফাইে িারদয়াল্লাহু 
আনহু-এি রবরুলদ্ধ আিওয়া রবনলত আওস নামক এক মরহো 
মািওয়ান ইবলন হাকালমি দিবালি নমাকাদ্দামা নপশ কিে; নস 
দারব জানাে নয, ‘সাঈদ আমাি রকিু জরম আত্ম্সাৎ কলিলিন।’ 
সাঈদ বেলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
কালি (এ রবর্লয় ধ্মক) নশানাি পিও রক আরম তাি রকিু জরম 
দারবলয় রনলত পারি?’ মািওয়ান বেলেন, ‘আপরন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি রক (ধ্মক) শুলনলিন?’ 
রতরন বেলেন, ‘আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
বেলত শুলনরি নয, “নয বযরি অনযায়িালব কালিা এক রবঘত জরম 
দারবলয় ননলব, (রকয়ামলতি রদলন) সাত তবক জরমন তাি র্োয় 
েিলক নদওয়া হলব।” এ কথা শুলন মািওয়ান বেলেন, ‘এিপি 



 

493 

আরম আপনাি কালি নকান প্রমার্ তেব কিব না।’ সুতিাং সাঈদ 
(বাদী পেীয়) মরহোি প্ররত বদু্দআ কলি বেলেন, ‘নহ আল্লাহ! এ 
মরহো যরদ রমথযাবাদী হয়, তাহলে ওি চেু অি কলি দাও এবং 
ওলক ওি জরমলতই মৃতুয দাও।’ 

বর্ণনাকািী বলেন, ‘মরহোরিি মৃতুযি পূলবণ দৃরষ্ট শরি হারিলয় 
রর্লয়রিে এবং একবাি নস রনজ জরমলত চেরিে। হঠাৎ একরি 
র্লতণ পলড় মািা নর্ে।’ (বুখািী ও মুসরেম) 515  

মুহাম্মদ ইবন যায়দ ইবন আবু্দল্লাহ ইবন উমাি কতৃণক 
মুসরেলমি অনুরূপ এক বর্ণনায় আলি, রতরন তালক নদলখলিন, নস 
অি অবস্থায় নদওয়াে হাতলড় নবড়াত। বেত, ‘আমালক সাঈলদি 
বদু্দআ নেলর্ নর্লি।’ আি নস নয জায়র্াি বযাপালি সাঈলদি 
রবরুলদ্ধ রমথযা নারেশ কলিরিে, নসই জায়র্াি এক কঁুয়ালত পলড় 
রর্লয় নসিাই তাি কবি হলয় নর্লি! 

َما، قَاَل  5/1515 ٌد : َوَعْن َجابِِر بِن َعبِد اهلِل ريَِضَ اهلل  َعنْه  ح 
 
لََما َحََضَْت أ

يب ِمَن اللَيِل َفَقاَل 
َ
 : دََعيِن أ

 
ْصَحاِب َما أ

َ
ْقتَل  ِمْن أ َوِل َمْن ي 

َ
َراين إاَِل َمْقت واًل ِِف أ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه  َ ِمنَْك َغْْيَ َنْفِس رَس  َعَز َلََعَ
َ
تْر ك  َبْعِدي أ

َ
، َوإِيِنّ اَل أ ّ انَليِِبِ

                                                           
515 সহীহুে বুখািী ৩১৯৮, মুসরেম ১৬১০, রতিরমযী ১৪১৮, আহমাদ ১৬৩১, 

১৬৩৬, ১৬৫২, দালিমী ২৬০৬ 
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ْصبَحْ 
َ
َخَواتَِك َخْْياً، فَأ

َ
َ َديْناً فَاقِْض، َواْستَوِْص بِأ َوَل وسلم، َوإَِن َلََعَ

َ
نَا، فَََكَن أ

َكه  َمَع آَخَر،  تْر 
َ
ْن أ

َ
قَِتيٍل، وََدَفنْت  َمَعه  آَخَر ِِف َقَْبِهِ، ث َم لَْم تَِّطّْب َنْفِِس أ

ذنِِه، فََجَعلْت ه  ِِف َقَْبٍ 
 
َو َكيَْوِم وََّضْعت ه  َغْْيَ أ ٍر، فَإَِذا ه  ْشه 

َ
فَاْستَْخرَْجت ه  َبْعَد ِسَتِة أ

 ه ابلخاريروا. لََعَ ِحَدٍة 

৫/১৫১৫। জালবি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, উহুলদি যুদ্ধ যখন সংঘরিত হয়। িালত আমালক আমাি 
রপতা নডলক বেলেন, ‘আমাি মলন হয় নয, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সহচিবৃলেি মলধ্য যািা সবণপ্রথম শহীদ 
হলবন, আরমও তাঁলদি অন্তিুণি। আি আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি পি, নতামালক িাড়া ধ্িা-পৃলষ্ঠ রপ্রয়তম 
আি কাউলক নিলড় যারে না। আমাি উপি ঋর্ আলি, তা 
পরিলশাধ্ কলি নদলব। নতামাি নবানলদি সলে সিযবহাি কিলব।’ 
সুতিাং যখন আমিা নিালি উঠোম, তখন নদখোম নয, সবণপ্রথম 
উরনই শাহাদত বির্ কলিলিন। আরম তাঁি সালথ আি এক 
বযরিলক সমারধ্স্থ কিোম। তািপি অনযজনলক তাঁি সলে একই 
কবলি দাফন কিালত আমাি মলন শারন্ত হে না। সুতিাং িয়মাস 
পি আরম তাঁলক কবি হলত নবি কিোম। (নদখা নর্ে) তাি কান 
বযতীত (তাি নদহ) নসরদনকাি মত অরবকে রিে, নযরদন তালক 
কবলি িাখা হলয়রিে। অতঃপি আরম তালক একরি আোদা কবলি 
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দাফন কিোম। (বুখািী) 516  

نٍَس ريض اهلل عنه 6/1516
َ
، َخرََجا :َوَعْن أ ّ صَحاِب انَليِِبِ

َ
لنَِي ِمْن أ َن رَج 

َ
أ

يْديِهَما
َ
َما ِمثْل  الِمْصبَاَحنْيِ َبنْيَ أ ْظِلَمٍة َوَمَعه  ، ِِف يَلْلٍَة م  ّ يِِبِ

فَلََما . ِمْن ِعنِْد انلَ
ْهلَه  اْفرَتَ 

َ
ََت أ

َ
َما َواِحٌد َحََّت أ ّ َواِحٍد ِمنْه 

ِ
رواه  ابل خاري ِمْن . قَا، َصاَر َمَع لُك 

ضْي، َوَعّباد  بن  بِِْشٍ ريَِضَ اهلل   َسيْد  بن  ح 
 
لنَْيِ أ ٍق؛ ويف َبْعِضَها أَن الَرج  ر  ط 

َما  .َعنْه 

৬/১৫১৬। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সাহাবীি মধ্য নথলক দু’জন 
সাহাবী অিকাি িালত তাঁি রনকি হলত বাইলি র্মন কলিন। আি 
তাঁলদি আলর্ আলর্ প্রদীলপি নযায় নকান আলো রবদযমান রিে। 
পলি যখন তাঁিা এলক অপি নথলক আোদা হলয় নর্লেন, তখনও 
প্রলতযলকি সলে আলো রিে। নশর্ পযণন্ত তাঁিা প্রলতযলক রনজ রনজ 
রৃ্লহ নপঁলি নর্লেন। (এরিলক বুখািী কলয়করি সূলত্র বর্ণনা কলিলিন। নকান 
নকান বর্ণনায়, ঐ দুই সাহাবীি নাম রিে, উসাইদ ইবলন হুযাইি ও আববাদ 
ইবলন রবে। িারদয়াল্লাহু আনহুমা।) 517  
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َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  7/1517 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َبَعَث  رَس 

نَْصارَِي، عليه 
َ
َمَر َعلَيَْها ََعِصَم بَن ثَابٍِت األ

َ
َية، َوأ َة رَْهٍط َعيْناً رََسِ وسلم َعِْشَ

َذيْل  وا ِليَحٍ ِمْن ه  ْسَفاَن َوَمَكَة ؛ ذ ِكر  ِة ؛ َبنْيَ ع 
َ
وا َحََّت إَِذا ََكن وا بِالَهْدأ فَاْنَّطلَق 

مْ  ْم بِقَ : ي قال  لَه  وا لَه  ْم، َبن و حِليَاَن، َفنََفر  ٍل َراٍم، فَاْقتَُصوا آثَارَه  ِريٍّب ِمْن ِمئَِة رَج 
، َفَقال وا َحاَط بِِهم  الَقْوم 

َ
ْوا إََِل َموِّْضٍع، فَأ

 
، جَلَأ ْصَحاب ه 

َ
َحَس بِِهْم ََعِصٌم َوأ

َ
: فَلََما أ

ْن اَل َنْقت َل ِمنْ 
َ
م  الَعْهد  َوالِميثَاق  أ ْم َولَك  يِْديك 

َ
وا بِأ ْعّط 

َ
َحداً انِْزل وا فَأ

َ
ْم أ . ك 

نِْزل  لََعَ ِذَمِة : َفَقاَل ََعِصم  بن  ثَابٍِت ريض اهلل عنه
َ
نَا، فَاَل أ

َ
َما أ

َ
، أ ُيَها الَقْوم 

َ
أ

ْم بِانّلبِْل َفَقتل وا ََعِصماً، َونََزَل إيَِلِْهْم ثاََلثَة  :  ََكفِرٍ  ْخَِبْ َعنَا نَِبَيَك، فََرَموه 
َ
امهلَل أ

ٌل آَخر  َنَفٍر لََعَ الَعهْ  بَيٌّْب، َوَزيد  بن  ادَلثِنَِة َورَج  ْم خ  فَلََما . ِد َوالِميثاِق، ِمنْه 
ْم بَِها  وه  ْوتَاَر قِِسيِِّهْم، فََربّط 

َ
وا أ ْطلَق 

َ
ْم أ ل  اثلَاِلث  . اْستَْمَكن وا ِمنْه  َهَذا : قَاَل الَرج 

ْم إَن يِل بَِهؤ الَ  ْصَحب ك 
َ
َول  الَغْدِر َواهلِل اَل أ

َ
ْسَوًة، ي ِريد  الَقتىَْل، فََجُروه  أ

 
ِء أ

وا ِِب بَيٍّب، َوَزيِْد بِن ادَلثِنَِة، َحََّت  ْم، َفَقتَل وه ، َواْنَّطلَق  ْن يَْصَحبَه 
َ
ََب أ

َ
وََعجَل وه ، فَأ

َما بَِمَكَة َبْعَد َوْقَعِة بَْدٍر ؛ فَابْتَاَع َبن و احلارِِث بِن َعِمِر بِن نَْوفَِل بِن ع وه  بِد بَاع 
َو َقتََل احلَارَِث يَْوَم بَْدٍر  بَيٌّْب ه  بيباً، َوََكَن خ  ْم . َمنَاٍف خ  بَيٌّْب ِعنَْده  فَِلبَث خ 

وََس يَْستَِحُد  وا لََعَ َقتِْلِه، فاْستََعاَر ِمْن َبْعِض َبنَاِت احلَارِث م  مْجَع 
َ
ِسْياً َحََّت أ

َ
أ

، فََدَرَج ب َِنٌ لََها َوِِهَ  ََعَرتْه 
َ
ِْلَسه  لََعَ فَْخِذهِ  بَِها فَأ تَاه ، فَوََجَدته  جم 

َ
ََغفِلٌَة َحََّت أ
بَيٌّْب  وََس بِيَِدهِ، َفَفزَِعْت فَزَْعًة َعَرَفَها خ  ْقت لَه  َما : َفَقاَل . َوالم 

َ
ْن أ

َ
َتََشنْيَ أ

َ
أ

ْفَعَل َذلَِك 
َ
نْت  أل بَيٍّْب، : قَالَْت ! ك  ِسْياً َخْياً ِمْن خ 

َ
فََواهلِل لََقْد َواهلِل َما َرأيْت  أ

وَثٌق بِاحلَِديِد َوَما بَِمَكَة ِمْن  وََجْدت ه  يَْوماً يَأك ل  قِّْطفاً ِمْن ِعنٍَّب ِِف يَِدهِ َوإِنَه  لَم 
ول   بَيْباً : َثَمَرٍة، َوََكنَْت َتق  وا بِِه ِمَن احلََرِم . إِنَه  لَِرْزٌق َرَزقَه  اهلل  خ  فَلََما َخرَج 



 

497 

بَيٌّْب يِلَْقت ل وه  ِِف  ْم خ  ، قَاَل لَه  وه ، فََرَكَع َرْكَعتنَْيِ : احِلِلّ ك  ، َفرَتَ َصِِلّ َرْكَعتنَْيِ
 
وِِن أ َدع 

َن َما يِب َجَزٌع لَزِْدت  : َفَقاَل 
َ
ْن حَتَْسب وا أ

َ
ْحِصِهْم َعَدداً، :  َواهلِل لَْواَل أ

َ
امهلَل أ

َحداً 
َ
ْم أ ْم بَِدَداً، َواَل ت بِْق ِمنْه   :قَاَل وَ . َواْقت له 

ْسِلماً     ْقتَل  م 
 
بَايِل ِحنْيَ أ

 
ِِع *   فَلَْست  أ  لََعَ أِيّ َجنٍّْب ََكَن هلِل َمْْصَ

   
ْ
َمَزِع *    وََذلَِك ِِف َذاِت اإِلََلِ َوإِْن يََشأ وَْصاِل ِشلٍْو م 

َ
 ي بَارِْك لََعَ أ

ْسِلٍم ق تَِل َصَْباً الَصالَ  ّ م 
ِ
َو َسَن ِلُك  بَيٌّب ه  ْخََبَ . َة َوََكَن خ 

َ
انَليِِبَ : يَعِِن  -َوأ

ْم، َوَبَعَث نَاٌس ِمْن ق َريٍْش  -صىل اهلل عليه وسلم  ِصيب وا َخََبَه 
 
ْصَحابَه  يَْوَم أ

َ
أ

ْن ي ْؤتَوا بََِشٍء ِمنْه  
َ
نَه  ق ِتَل أ

َ
ث وا أ ِدّ إََِل ََعِصِم بِن ثَابٍِت ريض اهلل عنه  ِحنْيَ ح 

، وََكَن َقتََل رَج   ْعَرف  َظَمائِِهْم، َفبََعَث اهلل  ِلَعاِصٍم ِمثَْل الُظلَِة ِمَن ي  اًل ِمْن ع 
وا ِمنْه  َشيْئاً  ْن َيْقَّطع 

َ
ِلِهْم، فَلَْم َيْقِدر وا أ  رواه ابلخاري. ادَلبِْر فََحَمتْه  ِمْن ر س 

৭/১৫১৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (মুশরিকলদি 
সম্পলকণ তথয সংগ্রহ কিাি জনয) আলসম ইবলন সালবত 
আনসািীি ননতৃলত্ব একরি গুপ্তচলিি দে নকাথাও পাঠালেন। নযলত 
নযলত তািঁা উসফান ও মক্কাি মধ্যবতণী হাদ্আহ নামক স্থালন 
নপঁিলে হুযায়ে নর্ালত্রি একরি শাখা বানী রেহইয়ালনি রনকি 
তাঁলদি আর্মলনি কথা জারনলয় নদওয়া হে। এ সংবাদ পাওয়াি 
পি তািা প্রায় একশজন তীিোজ সমরিবযাহালি তালঁদি প্ররত 
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ধ্াওয়া কিে। দেরি তালদি (মুসরেম নর্ালয়ো দলেি) পদরচহ্ন 
অনুসির্ কিলত োর্ে। আলসম ও তাঁি সাথীর্র্ বুঝলত নপলি 
একরি (উঁচু) জায়র্ায় (পাহালড়) আেয় রনলেন। এবাি শত্রুদে 
তাঁলদিলক রঘলি নফেে এবং বেে, ‘ননলম এলস আত্ম্সমপণর্ কি, 
নতামালদি জনয (রনিাপত্তাি) প্ররতশ্রুরত িইে; নতামালদি কাউলক 
আমিা হতযা কিব না।’ আলসম ইবন সালবত বেলেন, ‘আরম 
নকান কালফলিি প্ররতশ্রুরতলত আশ্বস্ত হলয় এখান নথলক অবতির্ 
কিব না। নহ আল্লাহ! আমালদি এ সংবাদ নতামাি নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি নপঁরিলয় দাও।’ অতঃপি তািা 
মুসরেম নর্ালয়ো-দলেি প্ররত তীি বর্ণর্ কিলত শুরু কিে। তািা 
আলসমলক শহীদ কলি রদে। আি তাঁলদি মলধ্য রতনজন তালদি 
প্ররতশ্রুরত অনুযায়ী ননলম এলে। তাঁিা হলেন, খুবাইব, যায়দ ইবন 
দারসনাহ ও অনয একজন (আবু্দল্লাহ ইবন ত্বারিক)। অতঃপি তািা 
তাঁলদিলক কাবু কলি নফোি পি রনলজলদি ধ্নুলকি তাি খুলে 
তাি িািা তাঁলদিলক নবঁলধ্ নফেে। এ নদলখ তাঁলদি সালথ তৃতীয় 
সাহাবী (আবু্দল্লাহ) বেলেন, ‘এিা প্রথম রবশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহি 
কসম! আরম নতামালদি সালথ যাব না। ঐ শহীদর্র্ই আমাি 
আদশণ।’ রকন্তু তািা তাঁলক তালদি সালথ রনলয় যাওয়াি জনয বহু 
িানা-নহঁচড়া কিে এবং বহু নচষ্টা কিে। রকন্তু রতরন তালদি সলে 
নযলত অস্বীকাি কিলেন। অবলশলর্ কালফির্র্ তালঁক শহীদ কলি 
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রদে এবং খুবাইব ও যায়দ ইবন দারসনালক বদি যুলদ্ধি পলি 
মক্কাি বাজালি রর্লয় রবরক্র কলি রদে। বনী হালিস ইবন আলমি 
ইবন নাওফাে ইবন আলব্দ মানাফ নর্ালত্রি নোলকিা খুবাইবলক 
ক্রয় কলি রনলো। আি খুবাইব বদি যুলদ্ধি রদন হালিসলক হতযা 
কলিরিলেন। তাই রতরন তালদি রনকি নবশ রকিুরদন বেী অবস্থায় 
কািালেন। অবলশলর্ তািা তাঁলক হতযা কিাি বযাপালি একমত 
হে। একদা রতরন নারিি নীলচি নোম পরিষ্কাি কিাি জনয 
হালিলসি নকান এক কনযাি রনকি নথলক একখানা েুি চাইলেন। 
নস তাঁলক তা রদে। নস অনযমনস্ক থাকলে তাি একরি রশশু বাচ্চা 
(নখেলত নখেলত) তাঁি রনকি চলে নর্ে। অতঃপি নস খুবাইবলক 
নদখে নয, রতরন বাচ্চািালক রনলজি উরুি উপি বরসলয় নিলখলিন 
এবং েুিরি তাঁি হালত িলয়লি। এলত নস িীর্র্িালব ঘাবলড় 
নর্ে। খুবাইব তা বুঝলত নপলি বেলেন, ‘এলক হতযা কলি নফেব 
নিলব তুরম রক িয় পাে? আরম তা কিব না।’ 

(পিবতণী কালে মুসরেম হওয়াি পি) হালিলসি উি কনযা 
বর্ণনা কলিন নয, ‘আল্লাহি কসম! আরম খুবাইব অলপো উত্তম 
বেী আি কখনও নদরখরন। আল্লাহি কসম! আরম তাঁলক একরদন 
আেুলিি নথাকা নথলক আেুি নখলত নদলখরি। অথচ তখন মক্কায় 
নকান ফেই রিে না। অরধ্কন্তু রতরন তখন নোহাি রশকলে আবদ্ধ 
রিলেন। এ আেুি তাঁি জনয আল্লাহি তিফ নথলক প্রদত্ত রিয্ক 
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িাড়া আি রকিুই নয়।’ 

অতঃপি তাঁলক হতযা কিাি জনয যখন হািালমি বাইলি রনলয় 
নর্ে, তখন রতরন তালদিলক বেলেন, ‘আমালক দু’ িাকআত নামায 
আদায় কিাি সুলযার্ দাও।’ সুতিাং তািা তাঁলক নিলড় রদে এবং 
রতরন দু’ িাকআত নামায আদায় কিলেন। (নামায নশলর্ রতরন 
তালদিলক) বেলেন, ‘আরম মৃতুযি িলয় শরঙ্কত হলয় পলড়রি, নতামিা 
যরদ এ কথা মলন না কিলত, তাহলে আরম (নামাযলক) আিও 
দীঘণারয়ত কিতাম।’ অতঃপি রতরন বেলেন, ‘নহ আল্লাহ! তালদিলক 
এক এক কলি গুলর্ িাখ, তালদিলক রবরেপ্তিালব ধ্বংস কি এবং 
তালদি মলধ্য কাউলকও বাকী নিলখা না। 

তািপি রতরন আবৃরত্ত কিলেন, 

‘নযলহতু আরম মুসরেম রহসালব মৃতুযবির্ কিরি তাই আমাি নকান 
পলিায়া ননই  

আল্লাহি সন্তুরষ্ট োলিি উলদ্দলশয নকান পালশণ আরম েুরিলয় পরড়। 

আরম নযলহতু আল্লাহি পলথই মৃতুযবির্ কিরি, 

আি রতরন ইো কিলে আমাি রিন্নরিন্ন প্ররতরি অলে বিকত দান 
কিলত পালিন।’ 
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খুবাইবই প্রথম রিলেন, রযরন প্রলতযক নসই মুসরেলমি জনয 
(হত হওয়াি পূলবণ দুই িাকআত) নামায সুন্নত কলি যান, যালক 
বেী অবস্থায় হতযা কিা হয়। 

এরদলক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি সাহারববর্ণলক 
নসই রদনই তাঁলদি খবি জানালেন, নযরদন তাঁলদিলক হতযা কিা 
হয়। 

অপি রদলক কুিাইলশি রকিু নোক আলসম ইবন সালবলতি 
খুন হওয়া শুলন নস বযাপালি রনরশ্চত হওয়াি জনয তাঁি মৃতলদহ 
নথলক পরিরচত নকান অংশ রনলয় আসাি জনয নোক পারঠলয় রদে। 
আি রতরন বদি যুলদ্ধি রদন তালদি একজন বড় ননতালক হতযা 
কলিরিলেন। তখন আল্লাহ নমলঘি মত এক ঝাঁক নমৌমারি পারঠলয় 
রদলেন; যা তালদি নপ্ররিত নোকলদি হাত নথলক আলসলমি 
োশলক িো কিে। সুতিাং তািা তাঁি নদহ নথলক নকান অংশ 
নকলি রনলত সেম হে না। (বুখািী)518  

এ পরিলেলদ আিও অনযানয বহু সহীহ হারদস িলয়লি, যাি 
রকিু এই রকতালবি যথাস্থালন উরল্লরখত হলয়লি। নযমন নসই 

                                                           
518 সহীহুে বুখািী ৩০৪৫, ৩৯৮৯, ৩৮০৮৬, ৭৪০২, আবূ দাউদ ২৬৬০, 

আহমাদ ৭৮৬৯, ৮০৩৫ 
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রকলশালিি হারদস, নয একজন পাদ্রী ও জাদুকলিি কালি যাতায়াত 
কিত, জুিাইলজি হারদস, গুহাি মুলখ পাথি চাপা পড়া রতন গুহা-
বেীি হারদস, নসই সৎলোলকি হারদস, রযরন নমঘ নথলক আওয়াজ 
শুনলত নপলয়রিলেন, ‘অমুলকি বার্ালন পারন বর্ণর্ কি’ ইতযারদ। 
এ পরিলেলদি দেীে প্রচুি ও প্ররসদ্ধ। আি আল্লাহই 
তওফীকদাতা। 

َما، قَاَل  9/1519 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  َمَر : وَعِن ابِن ع  ريض اهلل َما َسِمْعت  ع 
ْول  لََِشٍء َقُط  عنه ُنه  : َيق  ظ 

َ
ُن  إِيِنّ أل  رواه ابلخاري. َكَذا، إاَِل ََكَن َكَما َيظ 

৮/১৫১৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, “যখনই নকান রবর্লয় আরম উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু-নক 
বেলত শুনতাম, ‘আমাি মলন হয়, এিা এই হলব’ তখনই 
(নদখতাম) বাস্তলব তাই হত; যা রতরন ধ্াির্া কিলতন!” (বুখািী)519  

                                                           
519 সহীহুে বুখািী ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬ 
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ْورِ الَْمْنِْهِّ َعْنَها م 
 
ْورِ الَْمْنِْهِّ َعْنَهاكَِتاب  اأْل م 
 
  كَِتاب  اأْل

অধ্যায় (১৭): রনরর্দ্ধ রবর্য়াবেী 

ْمِر ِِبِْفِظ اللَِّّسانِ  -111
َ
 بَاب  ََتِْرْيِم الِْغْيَبِة َواأْل

পরিলেদ - ২৫৪: র্ীবত (পিরনো) রনরর্দ্ধ এবং বাক্ 
সংযলমি 

রনলদণশ ও গুরুত্ব 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ّل   ﴿ غ   و  بّي  ع   ت  ُكمَب ع   ُض ۡ ب  ُُيُِب  ًضا
 

ُدُكم   أ ح 
 

ن أ
 

  أ
 

ِ  م  ل    ُكل  ي أ يه ِخ
 

ي   أ رِه   ات  م  ۡ ف ك  وهُ  ُتُم
وا  ٱو   ُق ۡ ٱ َت يمر  ت َوابر  ّلَل  ٱ إِنَ  ّلَل   (  12: احلجرات) ﴾ ١٢ رَِح

অথণাৎ নতামিা এলক অপলিি পশ্চালত রনো (র্ীবত) কলিা 
না। নতামালদি মলধ্য রক নকউ তাি মৃত ভ্রাতাি নর্াশত িের্ 
কিলত চাইলব? বস্তুতঃ নতামিা নতা এিালক ঘৃর্াই কি। নতামিা 
আল্লাহলক িয় কি। আল্লাহ তাওবা গ্রহর্কািী, পিম দয়ােু। (সূিা 
হুজুিাত ১২ আয়াত) 
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রতরন বলেলিন, 

ّل   ﴿ ق   و  ا ُف ت  ي   م  ِ  ل ك   س  ل  ل   ۦبِه َسم  ٱ إِنَ  م ۡ ِع د  ل  ٱو   ص   ل   ٱو   ع  ل ا ٰ  ُكُ  ُفؤ  ل  و 
ُ

ن   ئِك  أ ن   َك   هُ ع 
س   ّل   ُٔ م   (  36: االرَساء) ﴾ ٣٦ و

অথণাৎ নয রবর্লয় নতামাি নকান জ্ঞান ননই নসই রবর্লয় অনুমান 
িািা পরিচারেত হইলয়া না। রনশ্চয় কর্ণ, চেু ও হৃদয় ওলদি 
প্রলতযলকি রনকি বকরফয়ত তেব কিা হলব। (সূিা বনী ইসিাইে ৩৬ 
আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন,   ﴿ ن فُِظ ي ل   َما و   ِم َِّل  ل  ق  ي   إ ِ دل   ِيب   ه ق ِيدر  ر  ت  ﴾ ١٨ ع 
(  19: ق)  

অথণাৎ মানুর্ নয কথাই উচ্চাির্ কলি (তা রেরপবদ্ধ কিাি 
জনয) তৎপি প্রহিী তাি রনকলিই িলয়লি। (সূিা ক্বাফ ১৮ আয়াত) 

নজলন িাখুন নয, নয কথায় উপকাি আলি বলে স্পষ্ট হয়, নস 
কথা িাড়া অনয সব (অসেত) কথা হলত রনজ রজহ্বালক সংযত 
িাখা প্রলতযক িািপ্রাপ্ত মুসরেম বযরিি উরচত। নযখালন কথা বো 
ও চুপ থাকা দুলিাই সমান, নসখালন চুপ থাকািাই সুন্নত। নকননা, 
ববধ্ কথাবাতণাও অলনক সময় হািাম অথবা মাকরূহ পযণালয় 
নপঁলি নদয়। অরধ্কাংশ এরূপই ঘলি থালক। আি (রবপদ ও পাপ 
নথলক) রনিাপত্তাি সমতুেয নকান বস্তু ননই। 
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ّ صىل اهلل عليه وسلم  1/1519 َريَرَة ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ يب ه 
َ
َوَعْن أ

ْت »: قَاَل  ْو َِلَْصم 
َ
ْل َخرْياً أ  متفق َعلَيْهِ  .«َمْن ََكَن ي ْؤِمن  بِاهللِ َواَلَْوِم اآلِخِر فَلَْيق 

১/১৫১৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয বযরি আল্লাহ ও 
নশর্ রদলনি প্ররত রবশ্বাস িালখ, নস নযন িাে কথা বলে; নলচৎ 
চুপ থালক।” (বুখািী ও মুসরেম) 520  

এ হারদলস স্পষ্ট কিা হলয়লি নয, উপকািী কথা িাড়া নকান 
কথা বো উরচত নয়। অথণাৎ নসই কথা যাি উপকারিতা স্পষ্ট। 
পোন্তলি নয কথাি উপকারিতা সম্বলি সলেহ হয়, নস কথা বো 
উরচত নয়। 

وََس ريض اهلل عنه قَاَل  2/1521 يب م 
َ
ُي : ق لْت  : َوَعْن أ

َ
وَل اهلِل أ يَا رَس 

فَْضل  ؟ قَاَل 
َ
ْسلِمنَي أ وَن ِمْن لَِّسانِِه َويَِدهِ »: الم  ّْسلِم   متفق َعلَيْهِ  .«َمْن َسلَِم الم 

২/১৫২০। আবূ মুসা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
রজজ্ঞাসা কিোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! সলবণাত্তম মুসরেম নক?’ 

                                                           
520 সহীহুে বুখািী ৬০১৮, ৩৩৩১, ৫১৮৬, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসরেম 

৪৭, ১৪৬৮, রতিরমযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, 
১০০৭১, ১০৪৭৫, দালিমী ২২২২ 



 

506 

রতরন বেলেন, “যাি রজহ্বা ও হাত নথলক মুসরেমিা রনিাপদ 
থালক।” (মুসরেম)521 

ول  اهلِل صىل اهلل قَ : َوَعْن َسْهِل بِن َسعٍد ريض اهلل عنه، قَاَل  3/1521 اَل رَس 
ْضَمْن ََل  اجلَنذةَ » :عليه وسلم 

َ
 .«َمْن يَْضَمْن ِِل َما َبْيَ حَلَْيْيِه َوَما َبْيَ رِْجلَْيِه أ

 متفق َعلَيْهِ 

৩/১৫২১। সাহাে ইবলন সায়াদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, “নয বযরি দুই নচায়ালেি মধ্যবতণী (অে রজি) এবং দুই 
পালয়ি মধ্যবতণী (অে গুপ্তা-ে) সম্বলি রনশ্চয়তা নদলব, আরম তাি 
জনয জান্নালতি রনশ্চয়তা নদব।” (বুখািী) 522  

َريَرَة ريض اهلل عنه 4/1522 يب ه 
َ
أنَه َسِمَع انلَيِِبَ صىل اهلل عليه : َوَعْن أ

ْبَعَد »: ْول  وسلم َيق  
َ
إنذ الَعْبَد ََلََتَُكذم  بِالَُْكَِمِة َما يَتَبَيذ  فِيَها يَِزُل بَِها إََِل اّنلذارِ أ

ِّق َوالَمْغرِِب  ا َبْيَ الَمْْشِ  متفق َعلَيْهِ  .«ِممذ

৪/১৫২২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন নয, 
“মানুর্ রচন্তা-িাবনা না কলি এমন কথাবাতণা বলে নফলে, যাি 
                                                           
521 সহীহুে বুখািী ১১, মুসরেম ৪২, রতিরমযী ২৫০৪, ২৬২৮, নাসায়ী ৪৯৯৯ 
522 সহীহুে বুখািী ৬৪৭৪, ৬৮০৭, রতিরমযী ২৪০৮, আহমাদ ২২৩১৬ 
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িািা তাি পদস্খেন ঘ’নি পূবণ-পরশ্চলমি মধ্যবতণী দূিত্ব নথলক নবরশ 
দূিত্ব নদাযলখ রর্লয় পরতত হয়।” (বুখািী, মুসরেম)523  

ّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  5/1523 يِِبِ
، َعِن انلَ ْبَد ََلََتَُكذم  إِنذ العَ »: َوَعنْه 

ه  اهلل  بَِها َدرََجاٍت، َوإِنذ  بِالَُكَِمِة ِمْن رِْضَواِن اهلل َتَعاََل َما ي لِِْق لََها بَاالً يَْرَفع 
الَعْبَد ََلََتَُكذم  بِالَُكََمِة ِمْن َسَخِّط اهللِ َتَعاََل الَ ي لِِْق لََها بَاالً َيْهوِْي بَِها ِِف 

 خاريرواه ابل .«َجَهنذمَ 

৫/১৫২৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “বাো আল্লাহ তা‘আোি 
সলন্তার্জনক এমন কথা অনযমনস্ক হলয় বলে নফলে, যাি ফলে 
আল্লাহ তাি মযণাদা উন্নীত কলি নদন। আবাি কখলনা বাো 
অনযমনস্ক হলয় আল্লাহি অসলন্তার্জনক এমন কথা বলে নফলে, 
যাি ফলে নস জাহান্নালম রর্লয় পরতত হয়।” (বুখািী) 524  

ّ ريض اهلل عنه 6/1524 َزِِنِ يب َعبِد الرَِْحَاِن باَِلِل بِن احلَارِِث الم 
َ
: َوَعْن أ

                                                           
523 সহীহুে বুখািী ৬৪৭৭, ৬৪৭৮, মুসরেম ২৯৮৮, রতিরমযী ২৩১৪, আহমাদ 

৭১৭৪, ৭৮৯৮, ৮২০৬, ৮৪৪৪, ৮৭০৩, ৮৯৬৭, ১০৫১৪, মুওয়াত্তা মারেক 
১৮৯৪ 

524 সহীহুে বুখািী ৬৪৭৭, ৬৪৭৮, মুসরেম ২৯৮৮, রতিরমযী ২৩১৪, আহমাদ 
৭১৭৪, ৭৮৯৮, ৮২০৬, ৮৪৪৪, ৮৭০৩, ৮৯৬৭, ১০৫১৪, মুওয়াত্তা মারেক 
১৮৯৪ 
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وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  َن رَس 
َ
َل ََلََتَُكذم  بِالَُكَِمِة مِْن رِْضَواِن »: أ إِنذ الرذج 

ْن َتْبل َغ َما بَلََغْت يَْكت ب  اهلل  ََل  بَِها رِْضَوانَه  إََِل يَوِم 
َ
ُن أ اهللِ َتَعاََل َما ََكَن َيظ 

ْن َتْبل َغ َما 
َ
ُن أ َل ََلََتَُكذم  بِالَُكَِمِة ِمْن َسَخِّط اهللِ َما ََكَن َيظ  يَلَْقاه ، َوإِنذ الرذج 

َوَطأ،  .«َخَطه  إََِل يَْوِم يَلَْقاه  بَلََغْت يَْكت ب  اهلل ََل  بَِها سَ  رواه مالك ِف الم 
 حديث حسن صحيح» :والرتمذي، وقال

৬/১৫২৪। আবূ আবু্দি িহমান রবোে ইবলন হালিস মুযানী 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “মানুর্ আল্লাহ তা‘আোি সলন্তার্মূেক এমন 
কথা বলে, আি নস কল্পনাও কলি না নয, তা নকাথায় রর্লয় 
নপঁিলব, আল্লাহ তাি দরুন তাঁি সাোলতি রদন পযণন্ত তাি জনয 
সন্তুরষ্ট রেলখ নদন। পোন্তলি মানুর্ আল্লাহ তা‘আোি 
অসলন্তার্মূেক এমন কথা বলে, আি নস কল্পনাও কলি না নয, তা 
নকাথায় রর্লয় নপঁিলব, আল্লাহ তাি দরুন তাঁি সাোলতি রদন 
পযণন্ত তাি জনয অসন্তুরষ্ট রেলখ নদন।” (মুঅত্তা মালেক, রতিরমযী, 
হাসান সহীহ) 525  

فيَاَن بِن َعبِد اهلِل ريض اهلل عنه قَاَل  7/1525 وَل اهلِل : ق لْت  : َوَعْن س  يَا رَس 
ْعتَِصم  بِِه قَاَل 

َ
ْمٍر أ

َ
ثِِن بِأ ول اهلِل، َما : ت  ق لْ  «َرِِبذ اهلل  ث مذ اْستَِقمْ : قْل : َحِدّ يَا رَس 

َخَذ بِِلَساِن َنْفِسِه، ث َم قَاَل 
َ
َ ؟ فَأ ْخوَف  َما َتَاف  َلََعَ

َ
رواه الرتمذي، .  «َهَذا»: أ

                                                           
525 রতিরমযী ২৩১৯, ৩৯৬৯, আহমাদ ১৫৪২৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৪৮ 
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 حديث حسن صحيح : وقال

৭/১৫২৫। সুরফয়ান ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা আরম রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! আমালক এমন কথা বাতলে রদন, যা মজবুত-িালব ধ্লি 
িাখব।’ রতরন বেলেন, “তুরম বে, আমাি িব আল্লাহ, অতঃপি 
তাি উপি প্ররতরষ্ঠত থাক।” আরম পুনিায় রনলবদন কিোম, ‘নহ 
আল্লাহি িসূে! আমাি জনয আপরন নকান রজরনসলক সব চাইলত 
নবরশ িয় কলিন?’ রতরন স্বীয় রজহ্বালক (স্বহলস্ত) ধ্াির্-পূবণক 
বেলেন, “এিালক।” (রতিরমযী হাসান সহীহ) 526  

َمَر ريض اهلل عنه قَاَل  9/1526 ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِْن ع  قَاَل رَس 
ِم بَِغرْيِ ِذْكِر »   :عليه وسلم ةَ الْلََكَ َم بَِغرْيِ ذِْكِر اهللِ، فَإِنذ َكْْثَ ْوا الْلََكَ اَل ت ْكِْث 

رواه .  «َقلِْب، َوإِنذ أْبَعَد اّنلذاِس ِمَن اهللِ الَقلْب  الَقاِِس اَّللذ َتَعاَلى قَّْسَوٌة لِلْ 
 .الرتمذي 

৮/১৫২৬। আবদুল্লাহ ইবনু উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: 
আল্লাহি রযরকি রিন্ন অরধ্ক কথা বলো না। নকননা  আল্লাহ 

                                                           
526 মুসরেম ৩৮, রতিরমযী ২৪১০, ইবনু মাজাহ ৩৯৭২, আহমাদ ১৪৯৯০, 

১৮৯৩৮, দালিমী ২৭১০ 
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তা‘আোি রযরকি শূনয অরধ্ক কথা বাতণা অন্তিলক শি কলি 
নফলে আি শি অন্তলিি নোক আল্লাহ নথলক সবচাইলত দূলি। 
(রতিরমরয)527 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  9/1527 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

رِْجلَْيِه َدَخَل  َمْن َوقَاه  اهلل  ََشذ َما َبْيَ حَلْيَْيِه، َوََشذ َما َبْيَ » :عليه وسلم 
 حديث حسن : رواه الرتمذي، وقال.  «اجَلنذةَ 

৯/১৫২৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “নয 
বযরিলক আল্লাহ তাি দুই নচায়ালেি মধ্যরস্থত অে (রজহ্বা) ও 
দু’পালয়ি মাঝখালনি অে (েজ্জা-স্থান)এি েরত নথলক মুি 
িাখলবন, নস জান্নালত প্রলবশ কিলব।” (রতিরমযী হাসান) 528  

                                                           
527 আরম (আেবানী) বেরিঃ রতরন এরূপই বলেলিন। অথচ এি সনলদ 

ইবিাহীম ইবনু আরব্দল্লাহ্ ইবলন হালতব িলয়লিন রতরন মাজহূে হাে। তালক 
ইবনু রহববান তাি নীরত অনুযায়ী রনিণিলযার্য আখযা রদলয়লিন আি শাইখ 
আহমাদ শালকি এি িািা অিযাসর্তিালব রবভ্রান্ত হলয় হাদীসরিলক সহীহ্ 
আখযা রদলয়লিন। আি হাদীসরিলক ইমাম মালেক ঈসা (আ) হলত নপঁলিলি 
এ কথা বলে বর্ণনা কলিলিন। নস বযাপালি আরম “য‘ঈফা” গ্রলন্থ (নং ৯২০) 
রবস্তারিত আলোচনা কলিরি। 

528 রতিরমযী ২৪০৯ 
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قبََة بِن ََعمٍر ريض اهلل عنه قَاَل  11/1529 وَل اهلِل َما : ق لْت  : َوَعْن ع  يَا رَس 
ْمِّسْك َعلَْيَك لَِّسانََك، َولْيََّسْعَك بَيْت َك، وابِْك لََعَ »: انَلَجاة  ؟ قَاَل 

َ
 . « َخِطيئَتَِك أ

 حديث حسن : رواه الرتمذي، وقال

১০/১৫২৮। উক্ববাহ ইবলন আলমি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
রকলস পরিত্রার্ পাওয়া সম্ভব?’ রতরন বেলেন, “তুরম রনজ িসনালক 
রনয়ন্ত্রলর্ িাখ। নতামাি ঘি নতামাি জনয প্রশস্ত নহাক। (অথণাৎ 
অবসি সমলয় রনজ রৃ্লহ অবস্থান কি।) আি রনজ পালপি জনয 
ক্রেন কি।” (রতিরমযী হাসান) 529  

ّ صىل اهلل  11/1529 يب َسِعيٍد اخل درِي ريض اهلل عنه، َعِن انَليِِبِ
َ
َوَعْن أ

ر  اللِّ »: عليه وسلم قَاَل  ذَها تَْكف  ْعَضاَء ُك 
َ
ْصَبَح اْبن  آَدَم، فَإِنذ األ

َ
ّساَن، إَِذا أ

ول   اتذِق اهلَل فِيَنا، فَإِنذما حَنن  بَِك ؛ فَإِِن اْستََقْمَت اْسَتَقْمَنا، َوإِِن اْعوََجْجَت : َتق 
 رواه الرتمذي.  «اْعوََجْجَنا

১১/১৫২৯। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত,  
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “আদম সন্তান যখন 
সকালে উপনীত হয়, তখন তাি সমস্ত অে-প্রতযে রজিলক অতযন্ত 
রবনীতিালব রনলবদন কলি নয, ‘তুরম আমালদি বযাপালি আল্লাহলক 

                                                           
529 রতিরমযী ২৪০৬ 
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িয় কি। কাির্, আমালদি বযাপািসমূহ নতামাি সালথই সমৃ্পি। 
যরদ তুরম নসাজা সিে থাক, তাহলে আমিাও নসাজা-সিে থাকব। 
আি যরদ তুরম বক্রতা অবেম্বন কি, তাহলে আমিাও নবঁলক 
বসব।” (রতিরমযী)  530  

َعاٍذ ريض اهلل عنه قَاَل  12/1531 ْخَِبِْن : ق لْت  : َوَعْن  م 
َ
وَل اهلِل، أ يَا رَس 

يِن ِمَن انَلاِر ؟ قَاَل  لَت َعْن َعِظيٍم، َوإِنذه  »: بَِعَمٍل ي ْدِخل ِن اجلََنَة َوي بَاِعد 
َ
لََقْد َسأ

َه  اهلل   َتْعب د  اهلَل الَ ت ْْشِك  بِِه َشيْئاً، َوت ِقيم  :  َتَعاََل َعلَْيهِ لَيَِّسرٌي لََعَ َمْن يَِسذ
وم  َرَمَضاَن، َوََت ُج اْلَْيَت  ََكةَ، َوتَص  الَةَ، َوت ؤِِت الزذ لَُك لََعَ »: ث َم قَاَل  «الصذ د 

َ
الَ أ

َ
أ

َدقَة  ت ْطِفئ  اْلَِطيئَ  نذٌة، َوالصذ ْوم  ج  بَْواِب اْلَرْيِ ؟ الصذ
َ
َة َكَما ي ْطِفئ  الَماء  اّنلذاَر، أ

لِ  ف    ﴿: ث َم تاَلَ  «مِْن َجْوِف اللذْيلِ  َوَصالَة  الرذج  ا ج  ت  م   ت  وُبُه نِ  ُجُن اِجعِ ل  ٱ ع  ض   ﴾ م 
ع   ﴿َحََّت بَلََغ  ون  ّي  لُ ْمِر، »: ث َم قَاَل [ 17  ،16: السجدة] ﴾ م 

َ
ِس األ

ْ
ْخَِب َك بِرَأ

 
الَ أ

َ
أ

وِدهِ، َوِذْروَ  وَل اهلِل، قَاَل : ق لْت   «ةِ ِسَناِمهِ وََعم  ، »: بىََل يَا رَس  َرأس  األْمِر اإلْسالم 
الَة ، َوِذْرَوةِ ِسَناِمِه اجِلهاد   ه  الصذ ود  ِِّه »: ث َم قَاَل  «وََعم  ْخَِب َك بِِمالَِك َذلَِك ُك 

 
الَ أ

َ
 «!أ

َخَذ بِِلَسانِِه َوقَاَل : ق لْت  
َ
وَل اهلِل، فَأ وَل : ق لْت   «ك فذ َعلَْيَك َهَذا» :بىَل يَا رَس  يَا رَس 

ْوَن بَِما َنتلَََكَم  بِِه ؟ َفَقاَل  َؤاَخذ  ُمَك »: اهلِل َوإِنَا لَم 
 
ُب اّنلذاَس ! ثَِكلَْتَك أ َوَهْل يَك 

لِّْسنَتِِهمْ 
َ
وِهِهْم إاِلذ َحَصائِد  أ حديث : رواه الرتمذي، وقال .«؟ ِِف اّنلذارِ لََعَ و ج 

 حسن صحيح

                                                           
530 রতিরমযী ২৪০৭, আহমাদ ১১৪৯৮ 
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১২/১৫৩০। মু‘আয িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা আরম রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
আমালক এমন আমে বাতলে নদন, যা আমালক জান্নালত রনলয় 
যালব এবং জাহান্নাম নথলক দূলি িাখলব।’ রতরন বেলেন, “তুরম 
রবিাি (করঠন) কাজ সম্পলকণ প্রশ্ন কিলে। তলব এিা তাি পলে 
সহজ হলব, যাি পলে মহান আল্লাহ সহজ কলি নদলবন। (আি তা 
হলে এই নয,) তুরম আল্লাহি ইবাদত কিলব এবং তাি নকান 
অংশী স্থাপন কিলব না। নামায প্ররতষ্ঠা কিলব, যাকাত নদলব, 
মালহ িমযালনি নিাযা পােন কিলব এবং কাবা রৃ্লহি হজ্জ পােন 
কিলব।” পুনিায় রতরন বেলেন, “নতামালক কেযালর্ি িািসমূহ 
বাতলে নদব না রক? নিাযা োে স্বরূপ, সদকা গুনাহ রনরশ্চহ্ন কলি; 
নযমন পারন আগুনলক রনরশ্চহ্ন কলি নদয়। আি মধ্য িারত্রলত 
মানুলর্ি নামায।” অতঃপি রতরন এই আয়াত দু’রি পড়লেন- যাি 
অথণ, “তািা শযযা তযার্ কলি, আশায় বুক নবলধ্ এবং আশংকায় 
িীরত-রবহ্বে হলয় তালদি প্ররতপােকলক আহ্বান কলি এবং আরম 
তালদিলক নয সব জীরবকা দান কলিরি, তা নথলক তািা বযয় কলি 
থালক। তালদি সৎকলমণি পুিস্কাি স্বরূপ তালদি জনয নয়ন-
প্রীরতকি যা রকিু েুক্কারয়ত িাখা হলয়লি, নকউ তা অবর্ত নয়।” 
(সূিা নসজদা ১৬-১৭ আয়াত) তািপি বেলেন, “আরম নতামালক সব 
রবর্লয়ি (িীলনি) মস্তক, তাি খঁুরি, তাি উচ্চতম চূড়া বাতলে নদব 
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না রক?” আরম বেোম, ‘অবশযই বাতলে রদন, নহ আল্লাহি িসূে!’ 
রতরন বেলেন, “রবর্লয়ি মস্তক হলে ইসোম, তাি স্তম্ভ হলে 
নামায এবং তাি উচ্চতম চূড়া হলে রজহাদ।” পুনিায় রতরন প্রশ্ন 
কিলেন, “আরম নতামালক নস সলবি মূে সম্বলি বলে নদব না 
রক?” আরম বেোম, ‘অবশযই বলে রদন, নহ আল্লাহি িসূে!’ 
তখন রতরন রনজ রজিরিলক ধ্লি বেলেন, “নতামাি মলধ্য এরিলক 
সংযত িাখ।” মু‘আয বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমিা নয 
কথা বরে তালতও রক আমালদিলক রহসাব রদলত হলব?’ রতরন 
বেলেন, “নতামাি মা নতামালক হারিলয় নফেুক নহ মুআয! 
মানুর্লক তালদি রনলজলদি রজি-ঘরিত পাপ িাড়া অনয রকিু রক 
তালদি মুখ থুবলড় জাহান্নালম রনলেপ কিলব?” (রতিরমযী, হাসান 
সহীহ)531  

َريَرَة ريض اهلل عنه 13/1531 يب ه 
َ
وَل اهلِل، قَاَل : َوَعْن أ وَن َما »: أَن رَس  تَْدر 

َ
أ

ْعلَم  : قَال وا «الِْغيبَة  ؟
َ
وَل   أ َخاَك بَِما يَْكرَه  »: ، قَاَل اهلَل  َورَس 

َ
يَْت : ِقيَل  «ِذْكر َك أ

َ
فََرأ

َ
أ

ق ول  ؟ قَاَل 
َ
ِِخ َما أ

َ
، َوإِْن لَْم »: إِْن ََكَن ِِف أ ، َفَقِد اْغَتبَْته  ول  إِْن ََكَن فِيِه َما َتق 

ْول  َفَقْد َبَهتذه   ْن فِيِه َما َتق   رواه مسلم .«يَك 

১৩/১৫৩১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
একদা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
                                                           
531 রতিরমযী ২৬১৬, মা ৩৯৭৩, আহমাদ ২১৫১১, ২১৫৪২, ২১৫৬৩, ২১৬১৭ 
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“নতামিা রক জান, র্ীবত কালক বলে?” নোলকিা বেে, ‘আল্লাহ 
ও তাঁি িসূে অরধ্ক জালনন।’ রতরন বেলেন, “নতামাি িাই যা 
অপিে কলি, তাই তাি পশ্চালত আলোচনা কিা।” বো হে, 
‘আরম যা বরে, তা যরদ আমাি িাইলয়ি মলধ্য থালক, তাহলে 
আপনাি িায় রক? (নসিাও রক র্ীবত হলব?)’ রতরন বেলেন, 
“তুরম যা (সমালোচনা কলি) বেলে, তা যরদ তাি মলধ্য থালক, 
তাহলেই তাি র্ীবত কিলে। আি তুরম যা (সমালোচনা কলি) 
বেলে, তা যরদ তাি মলধ্য না থালক, তাহলে তালক অপবাদ 
রদলে।” (মুসরেম) 532 

14/1532 . 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : يب بَْكَرَة ريض اهلل عنهَوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ّْطبَتِِه يَْوَم انَلْحِر بِِمًَن ِِف َحَجِة الوََداِع  ْم، »: وسلم قَاَل ِِف خ  إِنذ دَِماَءك 
ْم  ْم َهَذا، ِِف َشْهِرك  ْرَمِة يَْومِك  ْم َكح  ْم، َحَراٌم َعلَْيك  ْعَراَضك 

َ
ْم، وَأ ْمَوالَك 

َ
وَأ

الَ َهْل بَلذْغت  َهَذا
َ
ْم َهَذا، أ  متفق َعلَيْهِ  .«، ِِف بَََلِك 

১৪/১৫৩২। আবূ বাকিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রবদায়ী হলজ্জ রমনায় 
িার্র্ দানকালে বলেলিন, “রনশ্চয় নতামালদি িি, নতামালদি মাে 
এবং নতামালদি সম্ভ্রম নতামালদি (আপলসি মলধ্য) এ িকমই 
                                                           
532 মুসরেম ২৫৮৯, রতিরমযী ১৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৮৭৪, আহমাদ ৭১০৬, 

৮৭৫৯, ২৭৪৭৩, ৯৫৮৬, দালিমী ২৭১৪ 
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হািাম, নযমন নতামালদি এ রদলনি সম্মান নতামালদি এ মালস 
এবং নতামালদি এ শহলি িলয়লি। নশান! আরম রক নপঁলি 
রদোম?” (বুখািী-মুসরেম) 533  

ّ صىل اهلل عليه : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  15/1533 ق لْت  لِلَنيِِبِ
: َتْعِِن قَِصَْيًة، فقاَل : قَاَل َبْعض  الُرَواةِ . يََة َكَذا َوَكَذا َحْسب َك ِمْن َصفِ : وسلم

زَِجْت بَِماءِ اْلَْحِر لََمزََجْته  » وََحَكيْت  ََل  إِنَْساناً : قَالَْت  «!لََقْد ق لِْت َُكَِمًة لَْو م 
ِحُب أِِنّ َحَكْيت  إِنَّْساناً َوإِنذ ِِل َكَذا َوَكَذا»: َفَقاَل 

 
ب و داود  .«َما أ

َ
رواه أ

 .حديث حسن صحيح  : والرتمذي، وقال

১৫/১৫৩৩। আলয়শা (িারদয়াল্লাহু আনহা) হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
বেোম, ‘আপনাি জনয সারফয়াি এই এই হওয়া যলথষ্ট।’ (নকান 
নকান বর্ণনাকািী বলেন, তাঁি উলদ্দশয রিে, সারফয়া নবঁলি।) এ কথা 
শুলন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম (আমালক) বেলেন, 
“তুরম এমন কথা বেলে, যরদ তা সমুলদ্রি পারনলত রমশালনা হয়, 
তাহলে তাি স্বাদ পরিবতণন কলি নদলব!” 

                                                           
533 সহীহুে বুখািী ৬৭, ১০৫, ১৪৪১, ৩১৯৭, ৪৪০৬, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৭০৭৮, 

৭৪৪৭, মুসরেম ১৬৭৯, ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৮৯৪, 
১৯৯৩৬, ১৯৯৮৫, দালিমী ১৯১৬ 
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আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা  বলেন, একদা তাঁি রনকি একরি 
নোলকি পরিহাসমূেক িরে নকে কিোম। রতরন বেলেন, “নকান 
বযরিি পরিহাসমূেক িরে নকে করি আি তাি রবরনমলয় এত 
এত পরিমার্ ধ্নপ্রারপ্ত হই, এিা আরম আলদৌ পিে করি না।” 
(আবূ দাউদ, রতিরমযী হাসান সহীহ) 534  

 এি িাবাথণ হে, তাি সাংঘারতক দুর্ণি ও রনকৃষ্টতাি َمزََجته

কািলর্ সমুলদ্রি পারনলত রমলশ তাি স্বাদ অথবা র্ি পরিবতণন 
কলি নদয়। এই উপমারি র্ীবত রনরর্দ্ধ হওয়া ও তা নথলক 
সতকণীকিলর্ি বযাপালি অতযন্ত প্রিাবশােী ও পরির্ত বাকয। 
আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ا ﴿ م  قُ  و  نِ  ي نِط ىٰ ل  ٱ ع  و  و   إِن   ٣ ه  َِّل  ُه ر  إ ح  ُوح    و   (  4  ،3:  انلجم) ﴾ ٤ ي

অথণাৎ (আমাি নবী) মনর্ড়া কথা বলে না, (নস যা রকিু বলে) 
তা প্রতযালদশ-কৃত ওহী বযতীত আি রকিুই নয়। (সূিা নাজ্ম ৩-৪ 
আয়াত) 

نٍس ريض اهلل عنه قَاَل . 16/1534
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْم » :وسلم وَهه  وَن و ج  َاٍس ََيِْمّش  ْظَفاٌر ِمْن حن 
َ
ْم أ ِرَج ِب َمَرْرت  بَِقوٍم لَه  ا ع  لَمذ

و د  لْت  َوص  ْم َفق  ؟ قَاَل : َره  الَءِ يَا ِجَبِيل  ل ْوَن حل  وَم : َمْن َهؤ  ِيَن يَأك  الَءِ اَّلذ َهؤ 
                                                           
534 আবূ দাউদ ৪৮৭৫, রতিরমযী ২৫০২, আহমাদ ২৫০৩২ 
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ْعَراِضِهْم 
َ
وَن ِِف أ ب و داود.  «!اّنلذاِس، َويََقع 

َ
 رواه أ

১৬/১৫৩৪। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন 
আমালক রম‘িালজ রনলয় যাওয়া হে, নস সময় এমন ধ্িলনি রকিু 
মানুলর্ি রনকি রদলয় অরতক্রম কিোম, যালদি নখ রিে তামাি, 
তা রদলয় তািা রনলজলদি মুখমণ্ডে খামলচ েত-রবেত কিরিে। 
আরম, প্রশ্ন কিোম, ওিা কািা? নহ রজবিীে! রতরন বেলেন, ওিা 
নসই নোক, যািা মানুলর্ি মাংস িের্ কিত ও তালদি সম্ভ্রম 
েুলি নবড়াত।” (আবূ দাউদ)535  

َريَرَة ريض اهلل عنه. 17/1535 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ّْسلِِم َحَرامٌ »: وسلم قَاَل  ّْسلِِم لََعَ الم  ُ الم  ه  َوَماَل   : لُك  ه  َوِعْرض   رواه مسلم.  «َدم 

১৭/১৫৩৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, “প্রলতযক 
মুসরেলমি িি, সম্ভ্রম ও ধ্ন-সম্পদ অনয মুসরেলমি উপি 
হািাম।” (মুসরেম)536  

                                                           
535 সহীহুে বুখািী ৬৫৮১, ৭৫১৭, আবূ দাউদ ৪৭৪৮, ৪৮৭৮ 
536 সহীহুে বুখািী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসরেম ২৫৬৩, ২৫৬৪, রতিরমযী ১১৩৪, 

১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, ৪৫০৬, ৪৫০৭, ৪৫০৮, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, 
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 بَاب  ََتِْرْيِم ِسَماِع الِْغْيَبِة  -111
نْ  َها، َواإْلِ َمًة بَِرِدّ َرذ ْمِر َمْن َسِمَع ِغْيَبًة ُم 

َ
 َكارِ لََعى قَائِلَِهاوَأ

ْمَكَنه  
َ
ْو لَْم َيْقَبْل مِْنه  فَاَرَّق ذىلَِك الَْمْجلَِس إِْن أ

َ
 فَإِْن َعِجَز أ

পরিলেদ - ২৫৫ : র্ীবলত [পিচচণায়] অংশগ্রহর্ কিা 
হািাম। যাি রনকি র্ীবত কিা হয় তাি উরচত 

র্ীবতকািীি তীব্র প্ররতবাদ কিা এবং তাি সমথণন না 
কিা। আি তালত সেম না হলে সম্ভব হলে উি সিা 

তযার্ কলি চলে যাওয়া 

মহান আল্লাহ বলেলিন, ﴿ ا وا   ِإَوذ  ِمُع َلغ  ٱ س  ع   و  ل
 

وا  أ ُض ن   ر  : القصص] ﴾ ٥٥ هُ ع 
55 ]   

 “ওিা যখন অসাি বাকয েবর্ কলি তখন ওিা তা পরিহাি 
কলি চলে।” (সূিা কাসাস ৫৫ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন, ﴿   ين  ٱو م   ََّلِ نِ  ُه ِ َلغ  لٱ ع  ون  ُمع   و [  3:  املؤمنون] ﴾ ٣ رُِض   

                                                                                                            

৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ ৭৬৭০, 
৭৮১৫, ৮০৩৯, ২৭৩৩৪, ১০৫৬৬, মুওয়াত্তা মারেক ১৩৯১, ১৬৮৪ 
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অথণাৎ যািা অসাি রক্রয়া-কোপ হলত রবিত থালক। (সূিা 
মু’রমনূন ৩ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেলিন, ﴿ ََسم  ٱ إِن د  ل  ٱو   ص   ل   ٱو   ع  ل ا ؤ  ٰ  ُكُ  ُف ل  و 
ُ

ن   ئِك  أ ن   َك   هُ ع 
س   ّل   ُٔ م  [36: االرَساء] ﴾ ٣٦ و  

  অথণাৎ রনশ্চয় কর্ণ, চেু ও হৃদয় ওলদি প্রলতযলকি রনকি 
বকরফয়ত তেব কিা হলব। (সূিা বনী ইসিাঈে ৩৬ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলিন, 

ا ﴿ ي   ِإَوذ 
 

أ ين  ٱ ت  ر  ون   ََّلِ وُض ُ ي    ِف   ي  ا اء  ِن  ع   ت
 

أ ن   رِض  ف  َّت   ُهم  ع  وا   ح  وُض ُ يث   ِف  ي  ِد ِ  ح  ي  ِ غ   ۦۡ ه
َما َنك   ِإَو ي  ِس ُن ي  ٱ ي َش ل   نُ ط   ل ق   ف  ع   ُعد  ت  ك  ٱ د  ب  ى  َّّلِ ع   ر  و  ل  ٱ م  ي  لَظ  ٱ مِ ق   [  69: االنعام] ﴾ ٦٨ لِِم

অথণাৎ তুরম যখন নদখ, তািা আমাি রনদশণন সম্বলি বযে 
আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুরম দূলি সলি পড়; নয পযণন্ত না তািা 
অনয প্রসলে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যরদ নতামালক 
ভ্রলম নফলে, তাহলে স্মির্ হওয়াি পলি তুরম অতযাচািী 
সম্প্রদালয়ি সালথ বসলব না। (সূিা আন‘আম ৬৮ আয়াত) 

ّ صىل اهلل عليه وسلم  1/1536 يِب ادَلرَداِء ريض اهلل عنه َعِن انليَِِبِ
َ
َوَعْن أ

ِخيِه، َردذ اهلل  َعْن وَْجِهِه اّنلذاَر يَومَ »: قَاَل 
َ
رواه .  «القَياَمةِ  َمْن َردذ َعْن ِعْرِض أ

 [ حديث حسن :] الرتمذي، وقال 
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১/১৫৩৬। আবূ দািদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘‘নয বযরি তাি মুসরেম িাইলয়ি সম্ভ্রম িো কিলব, 
রকয়ামলতি রদলন আল্লাহ তা'আো জাহান্নালমি আগুন নথলক তাি 
নচহািালক িো কিলবন।’’ (রতিরমযী- হাসান) 537  

َوَعْن ِعتبَاَن بِن َمالٍك ريض اهلل عنه ِِف َحِديِثِه الَّطِويِل  2/1437
ْي َتَقَدَم ِِف بَاِب الَرَجاِء قَاَل  وِر اََّلِ قَاَم انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم ي َصِِلّ : الَمْشه 

ْينَ »: َفَقاَل 
َ
مِ  أ ٌل  «؟ َمالِك  بن  اّدُلْخّش  ُّب اهلَل َواَل : َفَقاَل رَج  ِ نَافٌِق اَل حي  َذلَِك م 

وََل ، َفَقاَل انلَيِِبّ صىل اهلل عليه وسلم  الَ تَراه  قَْد قَاَل »:  رَس 
َ
ْل َذلَِك أ الَ : الَ َتق 

َ إاِلذ اهلل  ي ريد  بَِذلَك وَْجَه اهللِ   اّنلذارِ َمْن قَاَل وإنذ اهلل قَْد َحرذ ! إَِلى
َ : َم لََعَ الَ إَِلى

 متفق َعلَيْهِ .  «إاِلذ اهلل  يَبَْتِغ بَِذلَِك وَْجَه اهللِ 

২/১৫৩৭। ইতবান ইবলন মারেক িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, যা রবর্ত ‘আল্লাহি প্ররত আশা’ পরিলেলদ বরর্ণত একরি 
সুদীঘণ হারদলসি অংশ রবলশর্। রতরন বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালনাি উলদ্দলশয উলঠ দাঁরড়লয় 
বেলেন, ‘‘মালেক ইবলন দুখ্শুম নকাথায়!’’ একরি নোক বলে 
উঠে, ‘নস নতা একজন মুনারফক; আল্লাহ ও তাঁি িসূেলক 

                                                           
537 রতিরমযী ১৯৩১, আহমাদ ২৬৯৮৮, ২৬৯৯৫ 
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িােবালস না।’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘ও 
কথা বলো না। তুরম রক মলন কি না নয, নস [কারেমাহ] ‘ো 
ইোহা ইল্লাল্লাহ’ পলড়লি এবং নস তাি িািা আল্লাহি সন্তুরষ্ট অজণন 
কিলত চায়? নয বযরি আল্লাহি সন্তুরষ্ট অজণন কিাি উলদ্দলশয 
[কারেমাহ] ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বলে, আল্লাহ তাি উপি 
জাহান্নালমি আগুন হািাম কলি নদন।’’ (বুখািী, মুসরেম) 538  

ِِف َحِديِثِه الَّطِويِل ِِف قَِصِة  ريض اهلل عنهَعْن َكْعِّب بِن َمالٍِك وَ  3/1539
َو : قَاَل . تَْوَبِتِه َوقَْد َسبََق ِِف بَاِب اّتَلوَبةِ  قَاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم  وَه 

ٌل ِمنْ  «َما َفَعَل َكْعب  بن  َمالٍِك ؟»: َجالٌِس ِِف الَقوِم بِتَب وَك  : بَِِن َسِلَمةَ  َفَقاَل رَج 
وَل اهللِ  عاذ  بن  َجبٍَل . َحبََسه  ب ْرَداه  َوانَلَظر  ِِف ِعّْطَفيِْه ! يَا رَس  بِئَْس َما : َفَقاَل ََل  م 

ول اهلِل صىل  وَل اهلِل َما َعِلمنَا َعلَيِْه إاَِل َخْْياً، فََسَكَت رَس  ق لَْت، َواهلِل يَا رَس 
 متفٌق َعلَيْهِ . اهلل عليه وسلم 

৩/১৫৩৮। কা’ব ইবলন মালেক িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
যা তাওবাহ পরিলেলদ ২২ নম্বনি সুদীঘণ হারদস তাঁি তাওবাি 
কারহনী অরতবারহত হলয়লি, রতরন বলেন, তাবূক নপঁলি যখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নোকলদি মালঝ বলস রিলেন, তখন 
                                                           
538 সহীহুে বুখািী ৭৭, ১৮৯, ৪২৪, ৪২৫, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ১১৮৬, 

৪০১০, ৫৪০১, ৬৩৫৪, ৬৪২২, ৬৯৩৮, মুসরেম ৩৩, আবূ দাউদ ১৪১১, 
ইবনু মাজাহ ৬৬০, ৭৫৪, আহমাদ ২৩১০৯, ২৩১২৬ 
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আমাি বযাপালি বেলেন, ‘‘কা’ব রবন মালেলকি রক হলয়লি?’’ বানু 
সালেমাহ [নর্ালত্রি] একরি নোক বলে উঠে নয, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
তাি দুই চাদি এবং দুই পাশ্বণ [বাহু] দশণন [অথণাৎ ধ্ন ও তাি 
অহংকাি] তালক আিলক রদলয়লি।’ [এ কথা শুলন] মু‘আয ইবন 
জাবাে িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, ‘‘তুরম রনকৃষ্ট কথা বেলে। 
আল্লাহি কসম! নহ আল্লাহি িসূে! আমিা তালক িােই জারন।’’ 
সুতিাং আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নীিব 
থাকলেন। (বুখািী, মুসরেম) 539  

 بَاب  َبَياِن َما ي َباح  ِمَن الِْغْيَبةِ  -111

পরিলেদ - ২৫৬ : নয সব কািলর্ র্ীবত ববধ্ 

নজলন িাখুন নয, সরঠক শিয়ী উলদ্দলশয র্ীবত ববধ্; যখন 
র্ীবত িাড়া নস উলদ্দশয পূির্ হওয়া সম্ভবপি হয় না। এমন 
কাির্ ৬রিঃ- 

                                                           
539 সহীহুে বুখািী ২৭৫৮, ২৯৮৭- ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, 

৪৪১৮, ৪৬৭৭, ৪৬৭৩, ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫, 
মুসরেম ২৭৬৯, রতিরমযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪- ৩৮২৬, আবূ দাউদ 
২২০২, ৩৩১৭, ৩৩১৯, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৪৫, 
১৫৩৫৪, ২৬৬২৯, ২৬৬৩৪, ২৬৬৩৭ 
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১। অতযাচাি ও রনযণাতন: রনযণারতত ও অতযাচারিত বযরিি 
পলে ববধ্ নয, নস শাসক, রবচািক প্রমুখ [প্রিাবশােী] বযরি যািা 
অতযাচািীলক উরচত সাজা রদলয় নযায় রবচাি কিাি কতৃণত্ব ও 
েমতা িালখন তাঁলদি রনকি নারেশ কিলব নয, ‘অমুক বযরি 
আমাি উপি এই অতযাচাি কলিলি।’ 

২। মে কালজি অপসাির্ ও পাপীলক সরঠক পথ ধ্িালনাি 
কালজ সাহাযয কামনা। বস্স্ত্ততঃ শিীয়ত বরহিূণত কমণকাণ্ড বি 
কিাি বযাপালি শরিসম্পন্ন বযরিলক রর্লয় বেলব নয, ‘অমুক বযরি 
মে কালজ রেপ্ত। সুতিাং আপরন তালক তা নথলক বাধ্া রদন’ 
ইতযারদ। তলব এি রপিলন নকবে অনযায় ও মে কাজ নথলক বাধ্া 
নদওয়াি একমাত্র উলদ্দশয হলত হলব; অনযথা তা হািাম হলব। 

৩। ফলতায়া জানা। মুফরত [বা আলেলমি] রনকি রর্লয় বেলব, 
‘আমাি রপতা আমাি িাই বা আমাি স্বামী অথবা অমুক বযরি এই 
অনযায় অতযাচাি আমাি প্ররত কলিলি। তাি রক নকান অরধ্কাি 
আলি? [এমন কিাি অরধ্কাি যরদ না থালক] তলব তা নথলক মুরি 
পাবাি এবং অনযালয়ি প্ররতকাি কিাি ও রনজ অরধ্কাি অজণন 
কিাি উপায় রক?’ অনুরূপ আলবদন নপশ কিা। এরূপ বো 
প্রলয়াজলন ববধ্। তলব সতকণতামূেক ও উত্তম পন্থা হে, নাম না 
রনলয় যরদ বলে, ‘এক বযরি, বা নোক বা স্বামী এই কলিলি, নস 
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সম্পলকণ আপরন রক বলেন?’ রনরদণষ্ট নকান বযরিি নাম না রনলয় 
এরূপ বেলে উলদ্দশয পূির্ হলয় যালব। এ সলেও রনরদণষ্ট কলি নাম 
রনলয় ফলতায়া রজজ্ঞাসা কিা ববধ্। নযমন এ মলমণ পিবতণীলত রহলেি 
হারদস উলল্লখ কিব---ইন শাআল্লাহ তা'আো। 

৪। মুসরেমলদিলক মে নথলক সতকণ কিা ও তালদি মেে 
কামনা কিা। এিা অলনক ধ্িলর্ি হলত পালি। তাি মলধ্য নযমন:- 

[ক] হারদলসি নদার্যুি িাবী ও [রবচািকালযণ] সােীি নদার্-
ত্রুরি প্রকাশ কিা। সবণসম্মরতক্রলম এরূপ কিা ববধ্; বিং 
প্রলয়াজন বশতঃ ঐরূপ কিা অতযাবশযক। 

[খ] নকান বযরিি সালথ বববারহক সম্পকণ নজাড়াি জনয, নকান 
বযবসালয় অংশীদারি গ্রহলর্ি উলদ্দলশয, কালিা কালি আমানত 
িাখাি জনয, কালিা সালথ আদান-প্রদান কিাি মানলস অথবা 
কালিা প্ররতলবশী হবাি জনয ইতযারদ উলদ্দলশয পিামশণ চাওয়া। 
আি নস নেলত্র যাি রনকি পিামশণ চাওয়া হয়, তাি উরচত প্রকৃত 
অবস্থা খুলে বো। বিং রহতাকাঙ্ক্ষী মলনািাব রনলয় যত নদার্-ত্রুরি 
থাকলব সব বযি কলি নদলব। অনুরূপিালব যখন নকান িীনী জ্ঞান 
রপপাসুলক নদখলব নয, নস নকান রবদআতী ও মহাপাপী নোলকি 
রনকি জ্ঞানাজণন কিলত যালে এবং আশংকা নবাধ্ কিলব নয, ঐ 
রবদআতী ও ফালসক [মহাপাপী] িািা নস েরতগ্রস্ত হলব, তাহলে 
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নস আবরশযকিালব তালক তাি অবস্থা বযি কলি তাি মেে সাধ্ন 
কিলব। রকন্তু এ নেলত্র শতণ হে নয, এি রপিলন তাি উলদ্দশয 
নযন রহতাকাঙ্ক্ষী হয়। এ বযাপািরি এমন নয, সাধ্াির্ত: এলত 
িুে হলয় থালক। কখলনা বা বিা রহংসায় উিুদ্ধ হলয় ঐ কথা 
বলে। রকন্তু শয়তান তাি বযাপািিা নর্ােমাে কলি নদয় এবং তাি 
মাথায় র্রজলয় নদয় নয, নস রহত উলদ্দলশযই ঐ কাজ কিলি [অথচ 
বাস্তব তাি রবপিীত]। এ জনয মানুলর্ি সাবধ্ান থাকা উরচত। 

[র্] যখন নকান উচ্চপদস্থ সিকািী অরফসাি, র্িনণি বা 
শাসক, সরঠকিালব দারয়ত্ব পােন না কলি---হয় তাি অলযার্যতাি 
কািলর্ রকংবা পাপাচািী বা উদাসীন থাকাি কািলর্ ইতযারদ---
তাহলে উি নেলত্র সলবণাচ্চ িাষ্ট্রলনতাি রনকি তাি স্বরূপ তুলে 
ধ্িা একান্ত কতণবয। যালত নস তাি স্থালন অনয উপযুি কমণী 
রনলয়ার্ কিলত পালি রকংবা কমপলে তাি সম্পলকণ তাি জানা 
থাকলব এবং নসই অনুযায়ী তাি সালথ আচির্ কিলব এবং তাি 
প্রতাির্া নথলক মুি থাকলব, আি নস তালক সংলশাধ্ন হবাি জনয 
উৎসারহত কিাি নচষ্টা কিলব, তািপি তালক পরিবতণন কলি 
নদলব। 

৫। প্রকাশযিালব নকউ পাপাচির্ বা রবদআলত রেপ্ত হলে তাি 
কথা বো। নযমন প্রকাশযিালব মদয পান কিলে, নোলকি ধ্ন 
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অনযায়িালব আত্ম্সাৎ কিলে, বেপূবণক িযাক্স বা চাঁদা আদায় 
কিলে, অনযায়িালব যাকাত ইতযারদ অসূে কিলে, অনযায় কালজি 
কতৃণত্ব কিলে, তাি নকবে নসই প্রকাশয অনযালয়ি কথা উলল্লখ 
কিা ববধ্। [যালত তাি অপ-ননাদন সম্ভব হয়] পোন্তলি তাি 
অনযানয নর্াপন নদার্-ত্রুরি উলল্লখ কিা ববধ্ নয়। তলব যরদ 
উরল্লরখত কাির্সমূলহি মলধ্য অনয নকান কাির্ থালক, নযমন 
আমিা পূলবণ বর্ণনা কলিরি, তাহলে তাও বযি কিা ববধ্ হলব। 

৬। প্ররসদ্ধ নাম ধ্লি পরিচয় নদওয়া। সুতিাং যখন নকান 
মানুর্ নকান মে নখতাব িািা সুপরিরচত হলয় যালব; নযমন নচাখ-
ওঠা, নখাঁড়া, কাো, অি, নিিা ইতযারদ তখন নসই পরিচায়ক 
নখতাবগুরে উলল্লখ কিা রসদ্ধ। তলব অবমাননা বা নহয় প্ররতপন্ন 
কিাি অরিপ্রালয় নস সব উলল্লখ কিা রনরর্দ্ধ। পোন্তলি উি 
পদবী িাড়া অনয শব্দ বা নাম িািা যরদ পরিচয় দান সম্ভব হয়, 
তাহলে নসিাই সব চাইলত উত্তম। 

এই হে িয়রি কাির্, যাি রিরত্তলত র্ীবত কিা ববধ্। আি 
এি অরধ্কাংশ সবণবারদসম্মত। সহীহ হারদস নথলক এি রবরিন্ন 
দেীেও প্ররসদ্ধ। যাি রকিু রনম্নরূপ:- 

ّ صىل : َعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها  1/1539 اًل اْستَأَذَن لََعَ انَليِِبِ َن رَج 
َ
أ

و الَعِّشرَيةِ »: اهلل عليه وسلم، َفَقاَل  خ 
َ
احتََج . متفق َعلَيِْه .  «؟ائَْذن وا ََل ، بِئَْس أ
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يِّب  هِل الِرّ
َ
هِل الَفَساِد َوأ

َ
 .بِِه ابل َخارُِي ِِف َجَواِز ِغيبَة أ

১/১৫৩৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, একরি 
নোক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি আসাি 
অনুমরত চাইে। রতরন বেলেন, ‘‘ওলক অনুমরত দাও। ও রনজ 
বংলশি অতযন্ত মে বযরি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 540  

এ হারদস িািা ইমাম বুখািী [িহঃ] ফযাসাদ সৃরষ্টকািী ও 
সরেগ্ধ বযরিলদি র্ীবত কিাি ববধ্তা প্রমার্ কলিলিন।  

ا، قَالَْت  2/1541 ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه  ُن »: قَاَل رَس  ظ 
َ
َما أ

قَاَل اللَيْث  بن  : قَاَل . رواه ابلخاري .  «رِفَاِن مِْن ِدينَِنا َشيْئاً ف الَناً َوف الَناً َيعْ 
َحد  ر َواِة َهَذا احلَِديِث 

َ
نَافِِقنَي : َسعٍد أ اَلِن ََكنَا ِمَن الم   .َهَذاِن الَرج 

২/১৫৪০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘আমাি মলন হয় না নয, অমুক ও অমুক নোক আমালদি িীন 

                                                           
540 সহীহুে বুখািী ৬০৩২, ৬০৫৪, ৬১৩১, মুসরেম ২৫৯১, রতিরমযী ১৯৯৬, 

আবূ দাউদ ৪৭৯১, ৪৭৯২, আহমাদ ২৩৫৮৬, ২৩৯৮৪, ২৪২৭৭, ২৪৭২৬, 
২৪৮৭৮, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৭২ 
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সম্পলকণ রকিু জ্ঞান িালখ।’’ (বুখািী)541  

এই হারদলসি অনযতম িাবী োইস রবন সা’দ বলেন, ‘ঐ 
নোক দু’রি মুনারফক রিে।’ 

تَيت  : َوَعْن فَاِطَمَة بِنِت قَيٍس ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  3/1541
َ
انَليِِبَ صىل  أ

لْت   ول اهللِ  : اهلل عليه وسلم، َفق  َعاِوَيَة َخَّطبَايِن ؟ َفَقاَل رَس  بَا اجلَْهِم َوم 
َ
إَِن أ

ب و اجَلْهِم، فاَلَ » : صىل اهلل عليه وسلم
َ
ا أ مذ

َ
ْعل وٌك الَ َماَل ََل ، وَأ ، فَص  َعاوِيَة  ا م  مذ

َ
أ

 يْهِ متفق َعلَ . «يََضع  الَعَصا َعْن ََعتِِقهِ 

৩/১৫৪১। ফালতমাহ রবলন্ত ক্বাইস িারদয়াল্লাহু আনহা হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি উপরস্থত হলয় রনলবদন কিোম, ‘আবুে 
জাহাম ও মুয়ারবয়াহ আমালক রববালহি প্রস্তাব রদলয়লিন। [এ 
নেলত্র আরম রক কিব?]’ িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘মুআরবয়াহ নতা র্িীব মানুর্, তাি রনকি মােধ্নই 
ননই। আি আবুে জাহম, নস নতা রনজ কাধঁ্ হলত োরঠই নামায় 
না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 542  

                                                           
541 সহীহুে বুখািী ৬০৬৮ 
542 মুসরেম ১৪৮০, রতিরমযী ১১৩৫, ১১৮০, নাসায়ী ৩২২২, ৩২৩৭, ৩২৪৪, 

৩২৪৫, ৩৪০৩, ৩৪০৪, ৩৪০৫, ৩৪১৮, ৩৫৪৫ ৩৫৪৯, ৩৫৫১, ৩৫৫২, 
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মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি নয, ‘আবুে জাহাম নতা 
স্ত্রীলদিলক অতযন্ত মািধ্ি কলি।’ আি এই বর্ণনারি ‘নস নতা রনজ 
কাঁধ্ হলত োরঠই নামায় না’--এি বযাখযা স্বরূপ। কালিা মলত তাি 
অথণ, নস অরধ্কাংশ সময় সফলি থালক।  

ْرَقَم ريض اهلل عنه قَاَل  4/1542
َ
وِل اهلِل : َوَعْن َزيِد بِن أ َخرَْجنَا َمَع رَس 

يَبّ 
 
َصاَب انَلاَس ِفيِه ِشَدةٌ، َفَقاَل َعبد  اهلِل بن  أ

َ
: صىل اهلل عليه وسلم ِِف َسَفٍر أ

وا   ّل   ﴿ ُق فِ ُن ن   َع     ت ند   م  لِ  ِع و ِ ٱ ر ُس َّت   ّلَل وا َ  ح  ُض ف  ِن ﴿: َوقَاَل  ،[7: املنافقون] ﴾ ي ن ئ ع   ل  ا  رَج  ِل   ن   إ
ةِ ل  ٱ ن  ِدي خ   م  ُ نَ ِل   ٱ رِج 

ّزُ ل   ن   ع  اِم  ٱ ه 
ۡ ل   َل وَل اهلِل صىل اهلل عليه [9: املنافقون] ﴾ذ  َتيْت  رَس 

َ
، فَأ

ت   ، فَاْجتََهَد يَِمينَه  وسلم، فَأْخََبْ ّ يَبِ
 
رَْسَل إََِل َعبِد اهلِل بِن أ

َ
َما فَعَل، : ه  بَِذلَِك، فَأ

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، فََوَقَع ِف َنْفِِس ِمَما قَال وه  : َفَقال وا  َكَذَب َزيٌد رَس 
نَْزَل اهلل  َتَعاََل تَْصِدييِق 

َ
ا ﴿: ِشَدٌة َحََّت أ ا   إِذ  ك  ج  ٰ   ل  ٱ ء  ون  ُم ُق ث َم [  1: املنافقون] ﴾فِ

ْم  وَسه  ْم فَلََوْوا ر ؤ  م  انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم لِيَْستَْغِفَر لَه   متفق َعلَيْهِ . َدََعه 

৪/১৫৪২। যালয়দ ইবলন আিক্বাম িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আমিা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সলে এক সফলি নবি হোম, যালত নোলকিা 
সাংঘারতক কষ্ট নপলয়রিে। আবু্দল্লাহ ইবলন উবাই [মুনারফকলদি 
সদণাি, স্ব-মতাবেম্বী নোকলদিলক সলম্বাধ্ন কলি] বেে, ‘নতামিা 
                                                                                                            

আবূ দাউদ ২২৮৪, ২২৮৮, আহমাদ ২৬৫৬০, ২৬৭৭৫, ২৬৭৮৭, ২৬৭৯১, 
২৬৭৯৩, ২৬৭৯৭, মুওয়াত্তা মারেক ১২৩৪, দালিমী ২১৭৭, ২২৭৪, ২২৭৫ 
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আল্লাহি িসূলেি সেীলদি জনয বযয় কলিা না, যতের্ না তািা 
সলি দাঁড়ায়।’ এবং নস আিও বেে, ‘আমিা মরদনায় রফলি নর্লে 
নসখান হলত সম্মানী অবশযই হীনলক বরহষ্কাি কিলব।’ [যালয়দ 
বলেন,] আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি 
এলস তা জারনলয় রদোম। সুতিাং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আবু্দল্লাহ ইবলন উবাইলক নডলক পাঠালেন। আবু্দল্লাহ 
ইবলন উবাই [রকন্তু] বািবাি শপথ কলি বেে নয, নস তা বলেরন। 
নোলকিা বেে, ‘যালয়দ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
নক রমথযা কথা বলেলি।’ [যালয়দ বলেন,] নোকলদি কথা শুলন 
আমাি মলন অতযন্ত দুঃখ হে। অবলশলর্ আল্লাহ আমাি কথাি 
সতযতায় সূিা ‘ইযা জা-আকাে মুনারফকূ্বন’ অবতীর্ণ কিলেন। 
তািপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [আল্লাহি রনকি] 
তালদি জনয েমা প্রাথণনাি উলদ্দলশয তালদিলক ডাকলেন। রকন্তু 
তািা রনলজলদি মাথা রফরিলয় রনে। (বুখািী ও মুসরেম)543  

ْفيَ : َوَعْن ََعئَِشة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  5/1543 يب س 
َ
اَن قَالَْت ِهنْد  اْمَرأة  أ

ّ صىل اهلل عليه وسلم   ْعِّطيِِن َما : لِلَنيِِبِ ٌل َشِحيٌح َولَيَْس ي  ْفيَاَن رَج  بَا س 
َ
إَِن أ

َو اَل َيْعلَم  ؟ قَاَل  ، وَه  َخْذت  ِمنْه 
َ
ِذْي َما يَْكِفيِك »: يَْكِفيِِن َوَودَلِي إاَِل َما أ خ 

                                                           
543 সহীহুে বুখািী ৪৯০০, মুসরেম ২৭৭২, রতিরমযী ৩৩১২-৩৩১৪, আহমাদ 

১৮৭৯৯, ১৮৮০৯, ১৮৮৪৬ 
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وِف  ِك بِالَمْعر   متفق َعلَيْهِ .  «َوَوّدَلَ

৫/১৫৪৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আবূ সুফয়ালনি স্ত্রী রহে্ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলেন নয, ‘আবূ সুফয়ান একজন কৃপর্ নোক। 

আরম তাি সম্পদ নথলক [তাি অজালন্ত] যা রকিু রনই তা িাড়া নস 
আমাি ও আমাি সন্তানলক পযণাপ্ত পরিমালর্ খিচ নদয় না।’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘নতামাি ও 
নতামাি সন্তালনি প্রলয়াজন নমাতালবক খিচ [তাি অজালন্ত] রনলত 
পাি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 544  

   

  بَاب  ََتِْرْيِم اّنلذِمْيَمةِ  -111 

ْفَّسادِ  ِم َبْيَ اّنلذاِس لََعى ِجَهِة اإْلِ  َوِِهَ َنْقل  اللََْكَ

পরিলেদ - ২৫৭ : চুর্েী কিা হািাম 

                                                           
544 সহীহুে বুখািী ২২১১, ২৪৬০, ৫৩৫৯, ৫৩৬৪, ৫৩৭০, ৬৬৪১, ৭১৬১, 

৭১৮০, মুসরেম ১৭১৪, নাসায়ী ৫৪২০, আবূ দাউদ ৩৫৩২, ৩৫৩৩, ইবনু 
মাজাহ ২২৯৩, আহমাদ ২৩৫৯৭, ২৩৭১১, ২৫১৮৫, ২৫৩৬০, দালিমী 
২২৫৯ 
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মানুলর্ি মালঝ ফযাসাদ ও শত্রুতা সৃরষ্ট কিাি উলদ্দলশয বো কথা 
োরর্লয় নদওয়ালক ‘চুর্রে কিা’ বলে। 

মহান আল্লাহ বলেন,  ﴿   َماز َشا   ه  ِ َم يم   ء ِم ِن  [  11: القلم] ﴾ ١١ ب  

অথণাৎ [অনুসির্ কলিা না তাি নয --- পশ্চালত রনোকািী, নয 
এলকি কথা অপলিি রনকি োরর্লয় নবড়ায়। (সূিা নূন ১১ আয়াত) 

ا ﴿ ُظ ي ل   َم و   ِمن فِ َِّل  ل  ق  ي   إ يب   هِدل   ِ ق ِيدر  ر  ت  [  19: ق] ﴾ ١٨ ع 

অথণাৎ মানুর্ নয কথাই উচ্চাির্ কলি [তা রেরপবদ্ধ কিাি 
জনয] তৎপি প্রহিী তাি রনকলিই িলয়লি। (সূিা ক্বা-ফ ১৮ আয়াত) 

َذْيَفةَ  1/1544 ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعنْه  قَاَل  ريَِضَ اهلل   َوَعْن ح  قَاَل رَس 
امٌ » :وسلم ل  اجَلنذَة َنمذ  متفق َعلَيْهِ . «الَ يَْدخ 

১/১৫৪৪। হুযাইফা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘চুর্েলখাি জান্নালত যালব না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 545  

                                                           
545 সহীহুে বুখািী ৬০৫৬, মুসরেম ১০৫, রতিরমযী ২০২৬, আবূ দাউদ ৪৮৭১, 

আহমাদ ২২৭৩৬, ২২৭৯৪, ২২৮১৪, ২২৮৫০, ২২৮৫৯, ২২৮৭৮, ২২৯১১, 
২২৯২৪, ২২৯৪০ 
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َما  2/1545 وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وَعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنْه  َن رَس 
َ
أ

يِْن َفَقاَل  بَاِن ِِف َكبرٍي »: وسلم مَر بَِقَْبَ بَاِن، َوَما ي َعذذ َما ي َعذذ : بََّل إِنذه  َكبرٌِي ! إِنذه 
َما، فَََكَن َيْمَِش بِاّنلذِميمَ  ه  َحد 

َ
ا أ مذ

َ
ا اآلَخر  فَََكَن الَ يَّْستََِت  مِْن بَْوَِلِ أ مذ

َ
.  «ِة، وَأ

 وهذا لفظ إحدى روايات ابلخاري. متفق َعلَيِْه 

২/১৫৪৫। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম দুলিা কবলিি 
পাশ রদলয় অরতক্রম কিাি সময় বেলেন, ‘‘ঐ দুই কবি-বাসীি 
আযাব হলে। অবশয ওলদিলক নকান বড় ধ্িলনি অপিাধ্ [বা 
নকান করঠন কালজি] জনয আযাব নদওয়া হলে না।’’ [তািপি 
বেলেন,] ‘‘হযা,ঁ অপিাধ্ নতা বড়ই রিে। ওলদি একজন 
[নোলকি] চুর্েী কলি নবড়াত। আি অপিজন নপশালবি রিিা 
নথলক বাঁচত না।’’ (বুখািী) 546  

‘ওলদিলক নকান বড় ধ্িলনি অপিালধ্ি জনয আযাব নদওয়া 
হলে না’-এি বযাখযায় উোমার্র্ বলেন, এি মালন তালদি 
দু’জলনি ধ্াির্া অনুপালত তা বড় অপিাধ্ রিে না। কালিা মলত, 
এমন অপিাধ্ রিে না, যা তযার্ কিা তালদি জনয খুব করঠন 

                                                           
546 সহীহুে বুখািী ২১৬, ২১৮, ১৩৬১, ১৩৭৮, ৬০৫২, ৬০৫৫, মুসরেম ২৯২, 

রতিরমযী ৭০, নাসায়ী ৩১, ২০৬৮, আবূ দাউদ ২০, ইবনু মাজাহ ৩৪৭, 
আহমাদ ১৯৮১, দালিমী ৭৩৯ 
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রিে। 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه 3/1546
َ
أ

ْم َما الَعْضه  ؟ ِِهَ اّنلذِميَمة  ؛ الَقالَة  َبْيَ اّنلذاِس »: اَل قَ  نَبِّئ ك 
 
الَ أ

َ
 رواه مسلم.  «أ

৩/১৫৪৬। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রমথযা ও অপবাদ’ রক 
রজরনস আরম রক নতামালদিলক বলে নদব না? তা হলে চুর্েী 
কিা, নোকােলয় কালিা সমালোচনা কিা।’’ (মুসরেম) 547  

  

ِم اّنلذاِس  -118 َِديِْث َولََكَ
ْ
 باَب  اّنلذْْهِ َعْن َنْقِل احل

ْورِ إَِذا لَْم تَْدع  إََِلِْه َحاَجٌة َكَخْوٍف َمْفَّسَدٍة َوحَنْوَِها م 
 
اَلةِ اأْل  إَِلى و 

পরিলেদ - ২৫৮ : জনর্লর্ি কথাবাতণা রনষ্প্রলয়াজলন 
শাসক ও সিকািী কমণকতণালদি কালি নপঁিালনা রনলর্ধ্। 

তলব যরদ নকান েরত বা রবশৃঙ্খোি আশংকা হয় 
তাহলে তা কিা রসদ্ধ 

                                                           
547 সহীহুে বুখািী ৬১৩৪, মুসরেম ২৬০৬, রতিরমযী ১৯৭১, আবূ দাউদ 

৪৯৮৯, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৮৬, ৪০৮৪, ৪০৯৭, ৪১৭৬, ২৭৮৩৯ 
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মহান আল্লাহ বলেন, ﴿   ُوا ن او  ع  ت  ِ ل  ٱ َع    و  ق  ٱو   ِبّ ُ ّتلَ ى  ّل   و  ُوا   و  ن او  ع  ِ ٱ َع    ت   مِ ث  ل 
[  2: دة املائ] ﴾ ٢ نِ و   ُعد  ل  ٱو    

অথণাৎ পাপ ও সীমােঙ্ঘলনি কালজ এলক অলনযি সাহাযয 
কলিা না। (সূিা মালয়দাহ ২ আয়াত) 

পূলবণাি পরিলেলদি হারদসগুরেও এই পরিলেলদি জনয 
প্রলযাজয। 

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه   1/1547 ول  اهلِل صىل اهلل : قَاَل  وََعِن ابِْن َمسع  قَاَل رَس 
َحٌد ِمّنْ » :عليه وسلم

َ
ِحُب أْن  اَل ي َبلِّْغِِنْ أ

 
ْ أ َحٍد َشيْئاً، فَإِِنّ

َ
ْصَحاِِبْ َعْن أ

َ
أ

ْدرِ  نَا َسلِْيم  الصذ
َ
ْم وَأ َج إَِْلك  ْخر 

َ
 .  والرتمذي داود أبو رواه  «أ

১/১৫৪৭। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এিশাদ 
কলিলিন: আমাি সমু্মলখ আমাি সাহাবীলদি নকউ নযন অনয 
কালিা নদার্-ত্রুরি বর্ণনা না কলি। নকননা নতামালদি সলে আরম 
প্রশান্ত মন রনলয় সাোৎ কিলত চাই। [আবূ দাউদ ও 
রতিরমযী]548 

                                                           

548 আরম [আেবানী) বেরিঃ ইমাম রতিরমযী হাদীসরিলক র্ািীব মলন কলি তাি 

দুবণে হওয়াি রদলক ইরেত কলিলিন। আি এি সনলদ মাজহূে বর্ণনাকািী 
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 بَاب  َذِم ِذْي الْوَْجَهْيِ  -111

পরিলেদ - ২৫৯ : দু’মুলখা-পনাি রনোবাদ 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

خ  ي س   ﴿ ون  ت  َاِس ٱ ن  مِ  ُف ّل   ّنل خ  ي س   و  ون  ت  ِ ٱ ِمن   ُف و   ّلَل ُهم   و ُه ع  ون   إِذ   م  ُِت ّي ُب  ا ي  ِمن   ض   ي ر   ّل   م 
و  ل  ٱ ِ ق  ن   ِل َك  ا ّلَلُ ٱ و  ع   بِم  ون  ّي  لُ ا م  ِيًط  [  119:  الّنساء] ﴾ ١٠٨ ُّم

অথণাৎ এিা মানুর্লক েজ্জা কলি [মানুলর্ি দৃরষ্ট নথলক 
নর্াপনীয়তা অবেম্বন কলি], রকন্তু আল্লাহলক েজ্জা কলি না [তাঁি 
দৃরষ্ট নথলক নর্াপনীয়তা অবেম্বন কিলত পালি না] অথচ রতরন 
তালদি সলে থালকন, যখন িালত্র তািা তাঁি [আল্লাহি] অ-
পিেনীয় কথা রনলয় পিামশণ কলি। আি তািা যা কলি তা 
সবণলতািালব আল্লাহি জ্ঞানায়লত্ত। (সূিা রনসা ১০৮ আয়াত)   

                                                                                                            

িলয়লিন নযমনরি আরম ‘‘রমশকাত’’ গ্রলন্থ [নং ৪৮৫২) বর্ণনা কলিরি। [আি 

মাজহূে বর্ণনাকািী হলেন ওয়ােীদ ইবনু আবী রহশাম]। শু‘য়াইব 

আেআিনাঊতও হাদীসরিলক দুবণে আখযা রদলয়লিন। নদখুন আবূ আবু্দি িহমান 

আবু্দল্লাহ্ নায়াঅনী কতৃণক রেরখত গ্রন্থঃ ‘‘মাজমূ‘আতুে আহাদীসুয য‘ঈফাহ্ ফী 

রকতারব রিয়ারযস সালেহীন’’ [২৯)। 
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يب 1/1549
َ
َريَرَة ريض اهلل عنه َوَعْن أ ول  اهلِل صىل اهلل : قَاَل  ،ه  قَاَل رَس 

وَن اّنلذاَس َمَعاِدَن »: عليه وسلم ْم ِِف اإلْسالَِم : ََتِد  ِخَيار ه م ِِف اجَلاِهلِيذِة ِخيَار ه 
ْم َكَراِهَيًة ََل ، وَ  ه  َشدذ

َ
أِن أ وَن ِخَياَر اّنلذاِس ِِف َهَذا الّشذ وا، َوََتِد  ه  وَن إَِذا َفق  ََتِد 

الَءِ بِوَْجهٍ  الَءِ بِوَْجٍه، َوَهؤ  ِي يَأِِت َهؤ   متفق َعلَيْهِ .  «ََشذ اّنلذاِس َذا الوَْجَهِي، اَّلذ

১/১৫৪৮। আবু হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নতামিা মানবমন্ডেীলক রবরিন্ন [পদালথণি] খরর্ি নযায় পালব। 
জালহেী [অিযুলর্] যািা উত্তম রিে, তািা ইসোলম [দীরেত হবাি 
পিও] উত্তম থাকলব; যখন তািা িীনী জ্ঞান অজণন কিলব। 
নতামিা শাসন-েমতা ও কতৃণত্ব-িাি গ্রহলর্ি বযাপালি নস সমস্ত 
নোকলক সবণারধ্ক উত্তম পালব, যািা ঐ সব পদগুরেলক সবলচলয় 
নবশী ঘৃর্া নবাধ্ কিলব। আি সবণারধ্ক রনকৃষ্ট পালব দু’মুলখা 
নোকলক, নয এলদি রনকি এক মুখ রনলয় আলস আি ওলদি কালি 
আি এক মুখ রনলয় আলস।’’ (বুখািী ও মুসরেম)549  

                                                           
549 সহীহুে বুখািী ২৯২৮, ২৯২৯, ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, ৩৪৯৬, ৩৫৮৯, ৩৫৯০, 

৩৫৯১, ৬০৫৮, ৭১৭৯, মুসরেম ১৮১৮, ২৫২৬, ২৯১২, রতিরমযী ২০২৫, 
২২১৫, আদ ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৮৭২, ইবনু মাজাহ ৪০৯৬, ৪০৯৭, আহমাদ 
৭২২২, ৭২৯৬, ৭৪৪৪, ৭৪৯০, ৭৬৯০, ৭৬১৯, ৭৮৩০, ৮০০৮, ৮২৩৩, 
৮৯২০, ৯২৮৪, ৯৯২২, ১০০৫৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৬৪ 
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ََمِد بِن َزيٍد ريَِضَ اهلل  َعنْه   2/1549 هِ َعبِد اهلِل : َوَعْن حم  َن نَاساً قَال وا جِلَِدّ
َ
أ

َمَر ريَِضَ  َما  بِن ع  ْم ِِبِاَلِف َما : اهلل  َعنْه  ول  لَه  ل  لََعَ َسالَِطيّننَا َفنَق  إنَا نَْدخ 
وِل اهلِل : قَاَل . َنتلَََكَم  إَِذا َخرَْجنَا ِمْن ِعنِْدِهْم  ُد َهَذا نَِفاقاً لََعَ َعْهِد رَس  َنا َنع  ك 

 رواه ابلخاري. صىل اهلل عليه وسلم 

২/১৫৪৯। মুহাম্মাদ ইবলন যালয়দ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, করতপয় নোক তাঁি দাদা আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু 
আনহু-এি রনকি রনলবদন কিে নয, ‘আমিা আমালদি শাসকলদি 
রনকি যাই এবং তালদিলক ঐ সব কথা বরে, যাি রবপিীত বরে 
তালদি রনকি নথলক বাইলি আসাি পি। [নস সম্বলি আপনাি 
অরিমত রক?]’ রতরন উত্তি রদলেন, ‘‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি যামানায় এরূপ আচির্লক আমিা ‘মুনারফক্বী’ 
আচির্ বলে র্র্য কিতাম।’’ (বুখািী) 550  

 بَاب  ََتِْرْيِم الَْكِذِب  -111

পরিলেদ - ২৬০ : রমথযা বো হািাম 

মহান আল্লাহ বলেন,  ﴿   ّل ق   و  ا ُف ت  ي   م  ِ  ل ك   س  ل  ِه  ﴾ ٣٦  م ۡ ِعل   ۦب
[  36: االرَساء]  

                                                           
550 সহীহুে বুখািী ৭১৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৫, আহমাদ ৫৭৯৫ 
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অথণাৎ নয রবর্লয় নতামাি নকান জ্ঞান ননই নসই রবর্লয় 
অনুমান িািা পরিচারেত হইলয়া না। (সূিা ইসিা ৩৬ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন,  ﴿ ن فُِظ ي ل   َما و   ِم ي   إَِّل  ل  ق  ِ دل   قِيب   ه در  ر  تِي  ع 
[  19: ق] ﴾ ١٨  

অথণাৎ মানুর্ নয কথাই উচ্চাির্ করুক না নকন তা রেরপবদ্ধ 
কিাি জনয তৎপি প্রহিী তাি রনকলিই িলয়লি। [ক্বাফ ১৮ আয়াত) 

وٍد ريض اهلل عنه قَاَل  1/1551 ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َمسع  قَاَل رَس 
، َوإِنذ الَِبذ َيْهِدي إََِل اجَلنذِة، َوإِنذ »: عليه وسلم ْدَّق َيْهِدي إََِل الَِبِّ إنذ الِصّ

َل ََلَ  يقاً الرذج  ّق  َحَّتذ ي ْكتََب ِعْنَد اهللِ ِصِدّ َوإِنذ الَكِذَب َيْهِدي إََِل . ْصد 
َل ََلَْكِذب  َحَّتذ ي ْكَتَب ِعْنَد  وَر َيْهِدي إََِل اّنلذارِ، َوإِنذ الرذج  ج  ورِ، َوإِنذ الف  ج 

الف 
اباً   متفٌق َعلَيْهِ . «اهللِ َكذذ

১/১৫৫০। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘রনশ্চয় সতযবারদতা পুলর্যি পথ নদখায়। আি পুর্য জান্নালতি 
রদলক পথ রনলদণশনা কলি। আি মানুর্ সতয কথা বেলত থালক, 
নশর্ পযণন্ত আল্লাহি রনকি তালক ‘মহা-সতযবাদী’ রূলপ রেরপবদ্ধ 
কিা হয়। আি রনঃসলেলহ রমথযাবারদতা রনেণজ্জতা ও পাপাচালিি 
রদলক রনলয় যায়। আি পাপাচাি জাহান্নালমি রদলক রনলয় যায়। 
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আি মানুর্ রমথযা বেলত থালক, নশর্ পযণন্ত আল্লাহি রনকি তালক 
‘মহা-রমথযাবাদী’ রূলপ রেরপবদ্ধ কিা হয়। (বুখািী ও মুসরেম)  551 

َماَوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص  2/1551 َن انلَيِِبَ : ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َ
أ

َنافِقاً َخالِصاً، َوَمْن » :صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  نذ فِيِه، ََكَن م  ْرَبٌع َمْن ك 
َ
أ

، ََكنَْت فِيِه َخْصلٌَة ِمْن نِفاٍّق َحَّتذ يََدَعَها  إَِذا اْؤت ِمَن : ََكنَْت فِيِه َخْصلٌَة ِمْنه نذ
َث كَ   متفق َعلَيْهِ .  «َذَب، َوإَِذا ََعَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم فََجرَ خاَن، َوإَِذا َحدذ

২/১৫৫১। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবন ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘চািরি স্বিাব যাি মলধ্য থাকলব, নস খাঁরি মুনারফক র্র্য হলব। 
আি নয বযরিি মালঝ তাি মধ্য হলত একরি স্বিাব থাকলব, তা 
তযার্ না কিা পযণন্ত তাি মলধ্য মুনারফকলদি একরি স্বিাব নথলক 
যালব। [নস স্বিাবগুরে হে,] ১। তাি কালি আমানত িাখা হলে 
রখয়ানত কলি। ২। নস কথা বেলে রমথযা বলে। ৩। ওয়াদা কিলে 
তা িে কলি এবং ৪। ঝর্ড়া-রববালদ রেপ্ত হলে অশ্লীে িার্া 

                                                           
551 সহীহুে বুখািী ৬০৯৪, মুসরেম ২৬০৬, ২৬০৭, রতিরমযী ১৯৭১, আবূ 

দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪৬, আহমাদ ৩৫৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, ৩৮৮৬, 
৪০১২, ৪০৮৪, ৪০৯৭, ৪১৭৬, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৫৯, দালিমী ২৭১৫ 
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বলে।’’ (বুখািী ও মুসরেম)552  

এ মলমণ আবূ হুিাইিাি হারদস ‘অেীকাি পােন’ পরিলেলদ 
১/৬৯৪ নম্বলি [এবং উি হারদস ২/৬৯৫ নম্বলি] র্ত হলয়লি। 

َما، َعِن انلِّيِب صىل اهلل عليه  3/1552 وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنْه 
ْن َيْعِقَد َبْيَ َشِعرَيَتْي َولَْن َيْفَعَل، َمْن ََتَلذَم ِِب لٍْم لَْم يَ »: وسلم قَاَل 

َ
َِّف أ رَه ، ُك 

َنْيِه اآلن ك  يَْوَم  ذ 
 
بذ ِِف أ وَن، ص  ْم ََل  ََكرِه  َوَمِن اْسَتَمَع إََِل َحِديِث قَْوٍم َوه 

َخ فِيَها الُروَح َولَيَْس  ْن َيْنف 
َ
َِّف أ َب َوَك  ِذّ وَرةً ع  َر ص   .«بنافٍِخ الِقَياَمِة، َوَمْن َصوذ

 رواه ابلخاري

৩/১৫৫২। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি এমন স্বপ্ন 
বযি কিে, যা নস নদলখরন। [রকয়ামলতি রদলন] তালক দু’রি যব 
দানাি মালঝ সংলযার্ সাধ্ন কিলত আলদশ কিা হলব; রকন্তু নস 
তা করস্মনকালেও পািলব না। নয বযরি নকান জনলর্াষ্ঠীি কথা 
শুনবাি জনয কান পালত, যা তািা আলদৌ পিে কলি না, 
রকয়ামলতি রদলন তাি কালন র্রেত সীসা নেলে নদওয়া হলব। আি 
নয বযরি নকান [প্রার্ীি] িরব বতরি কলি, রকয়ামলতি রদন তালক 

                                                           
552 সহীহুে বুখািী ৩৪২, ৪৫৯, ৩১৭৮, মুসরেম ৫৮, রতিরমযী ২৬৩২, নাসায়ী 

৫০২০, আবূ দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০ 
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শারস্ত নদওয়া হলব এবং তালত প্রার্ প্ররতষ্ঠা কিাি জনয আলদশ 
কিা হলব, অথচ নস তা কিলত পািলব না।’’ (বুখািী) 553  

َما، قَاَل  4/1553 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن ع 
ل  َعْينَْيِه َما لَْم تََريَا»: وسلم ْن ي رَِي الرذج 

َ
ْفَرى الِفَرى أ

َ
 رواه ابلخاري.  «أ

৪/১৫৫৩। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘সবলচলয় 
রনকৃষ্ট রমথযা হে, মানুর্ আপন চেুলক এমন রকিু নদখায়, যা নস 
নদলখরন।’’ [অথণাৎ নস যা নদলখরন নস সম্পলকণ রমথযা কলি বলে, 
‘আরম নদলখরি।’] (বুখািী) 554  

َرةَ بِن ج   5/1554 ٍب َوَعْن َسم  ول اهلِل صىل : قَاَل  ريض اهلل عنهنْد  ََكَن رَس 
ْصَحابِِه 

َ
ْوَل أل ْن َيق 

َ
ْم ِمْن »: اهلل عليه وسلم ِمَما ي ْكِْث  أ َحٌد ِمْنك 

َ
ى أ

َ
َهْل َرأ

ْؤيَا ؟ َص، َوإِنَه  قَاَل نَلَا َذاَت َغَداةٍ  «ر  ْن َيق 
َ
ُص َعلَيِْه َمْن َشاَء اهلل  أ إِنذه  »:  َفيَق 

تَ 
َ
َما قَاالَ ِِل أ تَيَْنا : اِِنَ اللذْيلََة آتَِياِن، َوإِنذه 

َ
َما، َوإِنذا أ اْنَطلِْق، َوإِِِنّ اْنَطلَقت  َمَعه 

ْخَرةِ  َو َيْهوِي بِالصذ ْضَطِجٍع، َوإَِذا آَخر  قائٌِم َعلَْيِه بَِصْخَرٍة، َوإَِذا ه  ٍل م  لََعَ رَج 

                                                           
553 সহীহুে বুখািী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসরেম ২১১০, রতিরমযী ১৭৫১, 

২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, 
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، َفَيتَدَ  ِسِه، َفَيْثلَغ  َرأَسه 
ْ
ه  فاَلَ يَرِْجع  لِرَأ ذ  خ 

ْ
َنا، َفيَتَْبع  احَلَجَر َفَيأ ْهَده  احلََجر  َهاه 

ةَ  ود  َعلَْيِه، َفيَْفَعل  بِِه ِمْثَل َما َفَعَل الَمرذ ه  َكَما ََكَن، ث مذ َيع  إََِلِْه َحَّتذ يَِصحذ َرأس 
َما »: قَاَل  «!األْوََل  ْبحاَن اهللِ : ق لْت  لَه  اْنَطلِِق اْنَطلِْق، : االَ ِِل َما َهَذاِن ؟ قَ ! س 

ّْسَتلٍْق لَِقَفاه ، َوإَِذا آَخر  قَائٌِم َعلَْيِه بَِكلُوٍب مِْن  ٍل م  تَيَْنا لََعَ رَج 
َ
فَاْنَطلَْقَنا، فَأ

َِش  ِشْدقَه  إََِل َقَفاه ، َومِْنَخرَه  إََِل  ْ وَْجِهِه فَي َْشْ َحَد ِشِقذ
َ
َو يَأِِت أ َحديٍد، َوإَِذا ه 

ل  إََِل اجَلانِِب اآلَخِر، َفيَْفَعل  بِِه ِمْثَل َما َفَعَل  ه ، وََعْيَنه  إََِل َقَفا َقَفاه ، ث مذ َيَتَحوذ
ِل، َفَما َيْفَرغ  ِمْن َذلَِك اجلَانِِب َحَّتذ يَِصحذ َذلَِك اجلانب  َكَما ََكَن،  وذ

َ
بِاجَلانِِب األ

ود  َعلَْيِه َفَيْفَعل  مِْثَل َما فَ  ْوََل ث مذ َيع 
 
ةِ األ ْبَحاَن اهللِ : ق لْت  »: قَاَل  «َعَل ِِف ا رذ ! س 

ورِ : َما َهَذاِن ؟ قَاالَ ِِل 
تَيَْنا لََعَ ِمْثِل اّتلذنُ

َ
 «اْنَطلِِق اْنَطلِْق، فَاْنَطلَْقَنا، فَأ

ْحِسّب  أنَه  قَاَل 
َ
لَْعَنا فِيِه فَإَِذا فِ »: فَأ ْصَواٌت، فَاطذ

َ
يِه رَِجاٌل فَإَِذا فِيِه لََغٌّط، وَأ

ْم َذلَِك اللذَهب   تَاه 
َ
ْم، فَإَِذا أ ْسَفَل ِمْنه 

َ
ْم يَأتِيِهْم لََهٌب مِْن أ َراٌة، َوإَِذا ه  َونِّساٌء ع 

الَءِ ؟ قَاالَ ِِل : ق لْت  . َضْوَضْوا  تَيَْنا لََعَ : َما َهؤ 
َ
اْنَطلِِق اْنَطلِْق، فَاْنَطلَْقَنا، فَأ

نَه  ََكنَ  «َنْهرٍ 
َ
ْول   َحِسبْت  أ ، »: َيق  ٌل َسابٌِح يَّْسَبح  ِم، َوإَِذا ِِف اّنلذْهِر رَج  ْْحَر  ِمْثل  اّدلذ

َ
أ

ابِح   ٌل قَْد ََجََع ِعْنَده  ِحَجاَرةً َكثرَِيةً، َوإَِذا َذلَِك الّسذ َوإَِذا لََعَ َشِّطّ اّنلذْهِر رَج 
ِي قَْد ََجََع عِ  ، ث مذ يَأِِت َذلَِك اَّلذ ، َما يَّْسَبح  ْنَده  احلَِجاَرةَ، َفَيْفَغر  ََل  فَاه ، يَّْسَبح 

ذَما رََجَع إََِلِْه، َفَغَر ََل  فَاه ،  ، ث مذ يَرِْجع  إََِلِْه، ُك  ه  َحَجراً، فَيْنَطلِق  فَيَّْسَبح  َفي لِْقم 
َما  لَْقَمه  َحَجراً، ق لْت  لَه 

َ
َنا، اْنَطلِِق اْنَطلِْق، فَاْنَطلَقْ : َما َهَذاِن ؟ قَاالَ ِِل : فَأ

َو ِعْنَده   الً َمْرأًى، فَإَِذا ه  نَْت َراٍء رَج 
َ
ْكرَهِ َما أ

َ
ْو َكأ

َ
ٍل َكِريِه الَمْرآةِ، أ تَيَْنا لََعَ رَج 

َ
فَأ

َما . نَاٌر حَي ُّشَها َويَّْسََع َحْولََها  اْنَطلِِق اْنَطلِْق، : َما َهَذا ؟ قَاالَ ِل : ق لْت  لَه 
بيِع، َوإَِذا َبْيَ َظْهَري فَاْنَطلَْقَنا، فَأتَيَْنا لََعَ رَ   نَْورِ الرذ

ّ
ِ
ٍة فِيَها ِمْن لُك  ْعَتمذ ْوَضٍة م 
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ِل ِمْن  ماءِ، َوإَِذا َحْوَل الرذج  والً ِِف الّسذ َرى رَأَسه  ط 
َ
َكاد  أ

َ
ٌل َطويٌل الَ أ ْوَضِة رَج  الرذ

ْم َقُّط، ق لْت   ْكَْثِ وّدَِلاٍن َرأْيت ه 
َ
الَءِ : أ اْنَطلِق اْنَطلْق، : ؟ قَاالَ ِِل  َما َهَذا ؟ َوَما َهؤ 

ْحَّسَن 
َ
ْعَظَم مِْنَها، َوالَ أ

َ
َر َدوَْحًة َقُّط أ

َ
تَيَْنا إََِل َدوَْحٍة َعظيمٍة لَْم أ

َ
! فَاْنَطلَْقَنا، فَأ

ٍة، : قَاالَ ِِل  اِْرَّق فِيَها، فَاْرَتَقْيَنا فِيَها إََِل َمِدينٍَة َمْبنِيذٍة بِلٍََب َذَهٍب َولٍََب فِضذ
انَا رَِجاٌل َشْطٌر ِمْن  تَِح ّنَلَا فََدَخلَْناَها، َفَتلَقذ تَيَْنا بَاَب الَمِدينَِة فَاْسَتْفَتْحَنا، َفف 

َ
فَأ

نَت َراٍء 
َ
ْحَّسِن َما أ

َ
نَت َراٍء ! َخلِْقِهْم َكأ

َ
ْم َكأْقبَِح َما أ ْم ! َوَشْطٌر ِمْنه  : قَاالَ لَه 

وا ِِف َذلَِك اّنلذْهِر، نذ َماَءه  الَمْحض  ِِف  اِْذَهب وا َفَقع 
َ
ْعََتٌِض ََيْرِي َكأ َو َنْهٌر م  َوإَِذا ه 

وا فِيِه  ْم، . اْلََياِض، فََذَهب وا فََوَقع  وا إََِلَْنا قَْد َذَهَب َذلَِك الُّسوء  َعْنه  ث مذ رََجع 
وَرةٍ  ْحَّسِن ص 

َ
وا ِِف أ َك َمزَْنِل َك، َهِذهِ َجنذة  َعْدٍن، َوَهَذا: قَاالَ ِِل » :قَاَل  «فََصار 

َبابَِة اْلَيَضاءِ، قَاالَ ِِل  داً، فَإَِذا قَْصٌ ِمْثل  الرذ ع  َهَذاَك َمزَْنِل َك ؟ : فََّسَما بََصِي ص 
َما لَه  : ق لْت  لَه  دخ 

َ
َما، فََذَراِِن فَأ نَت : قَاالَ ِِل . بَاَرَك اهلل  فِيك 

َ
ا اآلَن فاَلَ، وَأ مذ

َ
أ

َما  ، ق لْت  لَه  يْت  ؟ قَاالَ فَ : َداِخل ه 
َ
ِي َرأ ْنذ  اللذْيلَِة َعَجباً ؟ َفَما َهَذا اَّلذ يت  م 

َ
إِِِنّ َرأ

َما إِنذا َسن ْخَِب َك : ِِل 
َ
ه  بِاحلََجِر، : أ ْثلَغ  َرأس  َتْيَت َعلَْيِه ي 

َ
ِي أ ل  اَّلذ ل  األوذ ا الرذج  مذ

َ
أ

، َويََنام   ه  رآَن َفرَيف ض  ذ  الق  ل  يَأخ  الةِ الَمكت وَبِة  فَإِنذه  الرذج  ل  . َعِن الصذ ا الرذج  مذ
َ
وَأ

ََش  ِشْدق ه  إََِل َقَفاه ، وِمْنَخر ه  إََِل َقَفاه ، وََعْين ه  إََِل َقَفاه ،  َتْيَت َعلَْيِه ي َْشْ
َ
ِي أ اَّلذ

و ِمْن بَيْتِِه َفَيْكِذب  الِكْذبََة َتْبل غ  اآلفَاَّق  ل  َيْغد  مذ . فَإِنذه  الرذج 
َ
ا الرَِّجال  وَأ

ل   ا الرذج  مذ
َ
َواِِن، وَأ م  الُزنَاة  َوالزذ ْم ِِف ِمْثِل بَِناءِ اّتلذُنورِ، فَإِنذه  ِيَن ه  َراة  اَّلذ  َوالنَِّّساء  الع 

ل   ا الرذج  َبا، وأمذ تَيَت َعلَيِه يَّْسَبح  ِِف اّنلذْهِر، َوي لَقم  احلَِجاَرةَ، فَإِنذه  آكِل  الِرّ
َ
ِي أ اَّلذ

ِي ِعْنَد اّنلذارِ حَي ُّشَها َويَّْسََع َحْولََها، فَإِنذه  َمالٌِك خازِن  َجَهنذَم، ال َكريه  الَْمْرآةِ اَّلذ
ْوَضِة، فَإِنذه  إِبَراِهيم  ِي ِِف الرذ وِيل  اَّلذ ل  الطذ ا الرذج  مذ

َ
ا الوّدَلاِن عليه الّسالموَأ ، وَأمذ
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ُ َمْول وٍد مَ  ِيَن َحْوََل ، فلَُك  ّ  «اَت لََعَ الِفْطَرةِ اَّلذ قَايِنِ ّدِلَ لََعَ » :َويِف ِرَوايَِة الََبْ و 
ول  : َفَقاَل بعض الم سلمنيَ  «الِفْطَرةِ  ِِشِكنَي َفَقاَل رَس  والَد  الم 

َ
وَل اهلِل، َوأ يَا رَس 

ِيَن ََكن وا َشْط »: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ا الَقْوم  اَّلذ مذ
َ
ِْشكَِي، وَأ والَد  الم 

َ
ٌر وَأ

وا َعَمالً َصاحِلاً َوآَخَر َسيِّئاً،  ْم قَوٌم َخلَط  ْم قَبِيٌح، فَإِنذه  ْم َحَّسٌن، َوَشْطٌر ِمْنه  ِمْنه 
مْ   رواه ابلخاري.  «ََتَاَوَز اهلل  َعنه 

৫/১৫৫৪। সামুিাহ ইবলন জুনদুব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তাঁি 
সাহাবীলদিলক বেলতন, ‘‘নতামালদি নকউ নকান স্বপ্ন নদলখলি রক?’’ 
িাবী বলেন, যাি বযাপালি আল্লাহি ইো নস তাঁি কালি স্বপ্ন বর্ণনা 
কিত। রতরন একরদন সকালে বেলেন, ‘‘র্তিালত্র আমাি কালি 
দুজন আর্ন্তুক এলো। তািা আমালক উঠাে, আি বেে, ‘চেুন।’ 

আরম তালদি সালথ চেলত োর্োম। অতঃপি আমিা কাত হলয় 
নশায়া এক বযরিি রনকি নপঁিোম। নদখোম, অপি এক বযরি 
তাি রনকি পাথি রনলয় দাঁরড়লয় আলি। নস তাি মাথায় পাথি 
রননেপ কিলি। ফলে তাি মাথা ফারিলয় নফেলি। আি পাথি 
র্রড়লয় সলি পড়লি। তািপি আবাি নস পাথিরিি অনুসির্ কলি 
তা পুনিায় রনলয় আসলি। রফলি আসলত না আসলতই নোকরিি 
মাথা আলর্ি মত পুনিায় িাে হলয় যালে। রফলি এলস আবাি 
একই আচির্ কিলি; যা প্রথমবাি কলিরিে। [রতরন বলেন,] আরম 
সাথী-িয়লক বেোম, ‘সুবহানাল্লাহ! এিা রক?’ তািা আমালক বেে, 
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‘চেুন, চেুন।’ 

সুতিাং আমিা চেলত োর্োম, তািপি রচত হলয় নশায়া এক 
বযরিি কালি নপঁিোম। এখালনও নদখোম, তাি রনকি এক 
বযরি নোহাি আঁকড়া রনলয় দাঁরড়লয় আলি। আি নস তাি নচহািাি 
একরদলক এলস এি িািা তাি কশ নথলক মাথাি রপিলনি রদক 
পযণন্ত এবং একইিালব নালকি রিদ্র নথলক মাথাি রপিলনি রদক 
পযণন্ত এবং অনুরূপিালব নচাখ নথলক মাথাি রপিন রদক পযণন্ত 
রচলি নফেলি। তািপি ঐ নোকরি নশায়া বযরিি অপিরদলক যালে 
এবং প্রথম রদলকি সালথ নযরূপ আচির্ কলিলি অনুরূপ আচির্ই 
অপি রদলকি সালথও কিলি। ঐ রদক হলত অবসি হলত না 
হলতই প্রথম রদকরি আলর্ি মত িাে হলয় যালে। তািপি আবাি 
প্রথম বালিি মত আচির্ কিলি। [রতরন বলেন,] আরম বেোম, 
‘সুবহানাল্লাহ! এিা কািা?’ তািা আমালক বেে, ‘চেুন, চেুন।’ 

সুতিাং আমিা চেলত োর্োম এবং [তেুি] চুোি মত 
একরি র্লতণি কালি নপঁিোম। [বর্ণনাকািী বলেন, আমাি মলন 
হয়, নযন রতরন বেলেন,] আি নসখালন নশািলর্াে ও নানা শব্দ 
রিে। আমিা তালত উঁরক নমলি নদখোম, তালত নবশ রকিু উেে 
নািী-পুরুর্ িলয়লি। আি নীচ নথলক রনর্ণত আগুলনি নেরেহান 
রশখা তালদিলক স্পশণ কিলি। যখনই নেরেহান রশখা তালদিলক 
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স্পশণ কিলি, তখনই তািা উচ্চিলব রচৎকাি কলি উঠলি। আরম 
বেোম, ‘এিা কািা?’ তািা আমালক বেে, ‘চেুন, চেুন।’ 

সুতিাং আমিা চেলত োর্োম এবং একরি নদীি কালি রর্লয় 
নপঁিোম। [বর্ণনাকািী বলেন, আমাি যতদূি মলন পলড়, রতরন 
বেলেন,] নদীরি রিে িলিি মত োে। আি নদখোম, নসই 
নদীলত এক বযরি সাঁতাি কািলি। আি নদীি তীলি অপি এক 
বযরি িলয়লি এবং নস তাি কালি অলনকগুলো পাথি একরত্রত 
কলি নিলখলি। আি ঐ সাঁতাি-িত বযরি নবশ রকিুের্ সাঁতাি 
কািাি পি নসই বযরিি কালি রফলি আসলি, নয তাি রনকি 
পাথি একরত্রত কলি নিলখলি। নসখালন এলস নস তাি সামলন মুখ 
খুলে রদলে এবং ঐ বযরি তাি মুলখ একরি পাথি েুরকলয় রদলে। 
তািপি নস চলে রর্লয় আবাি সাঁতাি কািলি এবং আবাি তাি 
কালি রফলি আসলি। আি যখনই রফলি আসলি তখনই ঐ বযরি 
তাি মুলখ পাথি েুরকলয় রদলে। আরম তালদিলক রজলজ্ঞস কিোম, 
‘এিা কািা?’ তািা বেে, ‘চেুন, চেুন।’ 

সুতিাং আমিা চেলত োর্োম এবং এমন একজন কুৎরসত 
বযরিি কালি এলস নপঁিোম, যা নতামাি দৃরষ্টলত সবণারধ্ক কুৎরসত 
বলে মলন হয়। আি নদখোম, তাি রনকি িলয়লি আগুন, যা নস 
জ্বাোলে ও তাি চারিরদলক িুলি নবড়ালে। আরম তালদিলক 
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রজলজ্ঞস কিোম, ‘ঐ নোকরি নক?’ তািা বেে, ‘চেুন, চেুন।’ 

সুতিাং আমিা চেলত োর্োম এবং একিা সবুজ-শযামে 
বার্ালন এলস উপরস্থত হোম। নসখালন বসলন্তি সব িকলমি ফুে 
িলয়লি আি বার্ালনি মালঝ এত নবশী দীঘণকায় একজন পুরুর্ 
িলয়লি, আকালশ যাি মাথা নযন আরম নদখলতই পারেোম না। 
আবাি নদখোম, তাি চািরদলক এত নবশী পরিমার্ বােক-বারেকা 
িলয়লি, যত নবশী পরিমার্ আি কখলনাও আরম নদরখরন। আরম 
তালদিলক বেোম, ‘উরন নক? এিা কািা?’ তািা আমালক বেে, 
‘চেুন, চেুন।’ 

সুতিাং আমিা চেলত োর্োম এবং একিা রবশাে [বার্ান 
বা] র্ালিি রনকি রর্লয় উপরস্থত হোম। এমন বড় এবং সুেি 
[বার্ান বা] র্াি আরম আি কখলনা নদরখরন। তািা আমালক বেে, 
‘এি উপলি িড়ুন।’ আমিা উপলি িড়োম। নশর্ পযণন্ত নসানা-
রূপাি ইলিি বতরি একরি শহলি রর্লয় আমিা উপরস্থত হোম। 
আমিা শহলিি দিজায় নপঁিোম এবং দিজা খুেলত বেোম। 
আমালদি জনয দিজা খুলে নদওয়া হে। আমিা তালত প্রলবশ 
কিোম। তখন নসখালন কতক নোক আমালদি সালথ সাোৎ 
কিে, যালদি অলধ্ণক শিীি এত সুেি রিে, যত সুেি তুরম 
নদলখি, তাি নথলকও অরধ্ক। আি অলধ্ণক শিীি এত কুৎরসত 
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রিে যত কুৎরসত তুরম নদলখি, তাি নথলকও অরধ্ক। সাথী-িয় 
ওলদিলক বেে, ‘যাও ঐ নদীলত রর্লয় ননলম পড়।’ আি নসিা 
রিে সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তাি পারন নযন ধ্পধ্লপ সাদা। ওিা 
তালত রর্লয় ননলম পড়ে। অতঃপি ওিা আমালদি কালি রফলি 
এলো। নদখা নর্ে, তালদি ঐ কুশ্রী রূপ দূি হলয় নর্লি এবং তািা 
খুবই সুেি আকৃরতি হলয় নর্লি। [রতরন বলেন,] তািা আমালক 
বেে, ‘এিা জান্নালত আদ্ন এবং ওিা আপনাি বাসস্থান।’ [রতরন 
বলেন,] উপলিি রদলক আমাি দৃরষ্ট নর্লে, নদখোম ধ্পধ্লপ সাদা 
নমলঘি মত একরি প্রাসাদ িলয়লি। তািা আমালক বেে, ‘ঐিা 
আপনাি বাসরৃ্হ।’ [রতরন বেলেন,] আরম তালদিলক বেোম, 
‘আল্লাহ নতামালদি মালঝ বিকত রদন, আমালক নিলড় দাও; আরম 
এলত প্রলবশ করি।’ তািা বেে, ‘আপরন অবশযই এলত প্রলবশ 
কিলবন। তলব এখন নয়।’ 

আরম বেোম, ‘আরম িালত অলনক রবস্ময়কি বযাপাি নদখলত 
নপোম, এগুলোি তাৎপযণ রক?’ তািা আমালক বেে, ‘আো 
আমিা আপনালক বলে রদরে। ঐ নয প্রথম বযরিলক যাি কালি 
আপরন নপঁিলেন, যাি মাথা পাথি রদলয় চূর্ণ-রবচূর্ণ কিা হরেে, 
নস হে ঐ বযরি নয কুিআন গ্রহর্ কলি---তা বজণন কলি। আি 
ফিয নামায নিলড় ঘুরমলয় থালক। 
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আি ঐ বযরি যাি কালি রর্লয় নদখলেন নয, তাি কশ নথলক 
মাথাি রপিলনি রদক পযণন্ত এবং একইিালব নালকি রিদ্র নথলক 
মাথাি রপিলনি রদক পযণন্ত এবং অনুরূপিালব নচাখ নথলক মাথাি 
রপিন রদক পযণন্ত রচলি নফো হরেে। নস হে ঐ বযরি নয 
সকালে আপন ঘি নথলক নবি হলয় এমন রমথযা বলে, যা চতুরদণক 
িরড়লয় পলড়। 

আি নয সকে উেে নািী-পুরুর্ যািা [তেুি] চুো সদৃশ 
র্লতণি অিযন্তলি িলয়লি, তািা হে বযরিচািী-বযরিচারির্ীি দে। 

আি ঐ বযরি যাি কালি নপঁলি নদখলেন নয, নস নদীলত 
সাঁতাি কািলি ও তাি মুলখ পাথি েুরকলয় নদওয়া হলে নস হে 
সুদলখাি। 

আি ঐ কুৎরসত বযরি নয আগুলনি কালি রিে এবং আগুন 
জ্বাোরেে আি তাি চািপালশ িুলি নবড়ারেে। নস হে মালেক 
[রফরিস্তা]; জাহান্নালমি দালিার্া। 

আি ঐ দীঘণকায় বযরি রযরন বার্ালন রিলেন। রতরন হলেন 
ইব্রাহীম আোইরহস সাোম। আি তাঁি চািপালশ নয বােক-
বারেকািা রিে, ওিা হে তািা, যািা [ইসোমী] প্রকৃরত রনলয় 
মৃতুযবির্ কলিলি।’’ 
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বািক্বানীি বর্ণনায় আলি, ‘‘ওিা তািা, যািা [ইসোমী] প্রকৃরত 
রনলয় জন্মগ্রহর্ কলি [মৃতুযবির্ কলিলি]।’’ তখন রকিু সংখযক 
মুসরেম রজলজ্ঞস কিলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! মুশরিকলদি রশশু-
সন্তানিাও রক [নসখালন আলি]?’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘মুশরিকলদি রশশু-সন্তানিাও [নসখালন 
আলি]। 

আি ঐ সব নোক যালদি অলধ্ণকাংশ অরত সুেি ও 
অলধ্ণকাংশ অরত কুৎরসত রিে, তািা হে ঐ সম্প্রদায় যািা সৎ-
অসৎ উিয় প্রকালিি কাজ রমরেত-িালব কলিলি। আল্লাহ 
তালদিলক েমা কলি রদলয়লিন।’’ (বুখািী) 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘আজ িালত আরম নদখোম, দু’রি 
নোক এলস আমালক পরবত্র িূরমি রদলক নবি কলি রনলয় নর্ে।’’ 
অতঃপি ঘিনা বর্ণনা কিলেন। রতরন বেলেন, ‘‘সুতিাং আমিা 
চেলত োর্োম এবং [তেুি] চুোি মত একরি র্লতণি কালি 
নপঁিোম; যাি উপি রদকিা সংকীর্ণ রিে এবং রনলচি রদকিা 
প্রশস্ত। তাি রনলচ আগুন জ্বেরিে। তাি মলধ্য উেে বহু নািী-
পুরুর্ রিে। আগুন যখন উপি রদলক উঠরিে, তখন তািাও 
[আগুলনি সালথ] উপলি উঠরিে। এমনরক প্রায় তািা [চুো] নথলক 
নবি হওয়াি উপক্রম হরেে। আি যখন আগুন রস্তরমত হলয় ননলম 
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যারেে, তখন [তাি সালথ] তািাও রনলচ রফলি যারেে।’’ 

এই বর্ণনায় আলি, ‘‘একরি িলিি নদীি কালি এোম।’’ 
বর্ণনাকািী এলত সলেহ কলিনরন। ‘‘নসই নদীি মাঝখালন একরি 
নোক দাঁরড়লয় িলয়লি। আি নদীি তীলি একরি নোক িলয়লি, 
যাি সামলন পাথি িলয়লি। অতঃপি নদীি মালঝি নোকরি যখন 
উলঠ আসলত চালে, তখন তীলিি নোকরি তালক পাথি িুঁলড় 
নমলি নসই রদলক রফরিলয় রদলে নযখালন নস রিে। এইিালব 
যখনই নস নদী নথলক নবি হলয় আসলত চালে, তখনই ঐ নোকরি 
তাি মুলখ পাথি িুঁলড় মািলি। ফলে নস নযখালন রিে নসখালন 
রফলি যালে।’’ 

এই বর্ণনায় আিও আলি, ‘‘তািা উিলয় আমালক রনলয় ঐ 
[বার্ান বা] র্ালি উলঠ নর্ে। অতঃপি নসখালন এমন একরি রৃ্লহ 
আমালক প্রলবশ কিাে, যাি নচলয় অরধ্ক সুেি রৃ্হ আরম কখলনা 
নদরখরন। নসখালন বহু বৃদ্ধ ও যুবক নোক রিে।’’ 

এই বর্ণনায় আিও আলি, ‘‘আি যালক আপরন তাি রনজ কশ 
রচিলত নদখলেন, নস হে বড় রমথুযক; নয রমথযা কথা বেত, 
অতঃপি তা তাি রনকি নথলক বর্ণনা কিা হত। ফলে তা 
রদকচক্রবালে নপঁলি নযত। অতএব এই আচির্ তাি সালথ 
রকয়ামত পযণন্ত কিা হলব।’’ 
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এই বর্ণনায় আিও আলি, ‘‘যাি মাথা চূর্ণ-রবচূর্ণ কিলত 
নদখলেন, নস রিে এমন বযরি, যালক আল্লাহ কুিআন 
রশরখলয়রিলেন। রকন্তু নস [তা িুলে] িালত ঘুরমলয় থাকত এবং রদলন 
তাি উপি আমে কিত না। অতএব এই আচির্ তাি সালথ 
রকয়ামত পযণন্ত কিা হলব। আি প্রথম নয রৃ্হরি আপরন নদখলেন, 
তা হে সাধ্াির্ মুমীনলদি। পোন্তলি এই রৃ্হরি হে শহীদলদি। 
আরম রজবিীে, আি ইরন মীকাঈে। অতএব আপরন মাথা তুেুন। 
সুতিাং আরম মাথা তুেোম। তখন নদখোম, আমাি উপি রদলক 
নমলঘি মত রকিু িলয়লি। তাঁিা বেলেন, ‘ওরি হে আপনাি রৃ্হ।’ 
আরম বেোম, ‘আপনািা আমালক নিলড় রদন, আরম আমাি রৃ্লহ 
প্রলবশ করি।’ তাঁিা বেলেন, ‘[দুরনয়ালত] আপনাি আয়ু অবরশষ্ট 
আলি; যা আপরন পূর্ণ কলিনরন। যখন আপরন তা পূর্ণ কিলবন, 
তখন আপরন আপনাি রৃ্লহ চলে আসলবন।’’ (বুখািী) 555  

* [প্রকাশ থালক নয, হাদীলস উি রমথযাবাদীলদি দলে তািা পড়লত পালি, 
যািা প্রচাি মাধ্যলম; নিরডও, রিরি প্রিৃরতলত রমথযা বলে। কাির্ তালদি রমথযা 
কথা রদকচক্রবালে চতুরদণলক িরড়লয় পলড়।] 

 

                                                           
555 মুসরেম ১৩৮৬, ৮৪৫, ১১৪৩, ২০৮৫, ২৭৯১, ৩২৩৬, ৩৩৫৪, ৪৬৭৪, 

৬০৯৬, ৭০৪৭, মুসরেম ২২৭৫, রতিরমযী ২২৯৪, আহমাদ ১৯৫৯০, 
১৯৫৯৫, ১৯৬৫২ 
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 ِذِب بَاب  َبَياِن َما ََي ْوز  ِمَن الْكَ  -110

পরিলেদ - ২৬১ : ববধ্ রমথযা 

নজলন িাখুন নয, রনঃসলেলহ রমথযা বো মূেত: যরদও হািাম তবুও 
কলয়করি নেলত্র রবলশর্ শতণসালপলে তা ববধ্। যাি বযাপালি আরম 
আমাি ‘রকতাবুে আযকাি’ নামক পুস্তলক রবসৃ্ততিালব আলোকপাত 
কলিরি। যাি সাি-সংলেপ এই নয, কথাবাতণা উলদ্দশয সফে 
হওয়াি অনযতম মাধ্যম। সুতিাং নকান সৎ উলদ্দশয যরদ রমথযাি 
আেয় বযরতলিলক সাধ্ন সম্ভবপি হয়, তাহলে নস নেলত্র রমথযাি 
আেয় ননওয়া ববধ্ নয়। পোন্তলি নস সৎ উলদ্দশয যরদ রমথযা বো 
িাড়া সাধ্ন সম্ভব না হয়, তাহলে নস নেলত্র রমথযা বো ববধ্। 
পিন্তু যরদ বারিত েেয ববধ্ পযণালয়ি হয়, তাহলে রমথযা বো ববধ্ 
হলব। আি যরদ অিীষ্ট েেয ওয়ালজলবি পযণায়িুি হয়, তাহলে 
তা অজণলনি জনয রমথযা বোও ওয়ালজব হলব। নযমন নকান 
মুসরেম এমন অতযাচািী নথলক আত্ম্লর্াপন কলিলি, নয তালক 
হতযা কিলত চায় অথবা তাি মাে-ধ্ন রিরনলয় রনলত চায় এবং নস 
তা েুরকলয় নিলখলি। এখন যরদ নকউ তাি সম্পলকণ রজজ্ঞারসত হয় 
[নয তাি রঠকানা জালন], তাহলে নস নেলত্র তালক নর্াপন [ও 
রনিাপদ] িাখাি জনয তাি পলে রমথযা বো ওয়ালজব। 
অনুরূপিালব যরদ কালিা রনকি অপলিি আমানত থালক, আি 
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নকান জালেম যরদ তা বেপূবণক রিরনলয় রনলত চায়, তাহলে তা 
নর্াপন কিাি জনয রমথযা বো ওয়ালজব। অবশয এ সমস্ত রবর্লয় 
সিাসরি স্পষ্টােলি রমথযা না বলে ‘তাওরিয়াহ’ কিাি পদ্ধরত 
অবেম্বন কিাই উত্তম। 

‘তাওরিয়াহ’ হে এমন বাকয বযবহাি কিা, যাি অথণ ও 
উলদ্দশয শুদ্ধ তথা তালত নস রমথযাবাদী নয়; যরদও বারহযক শব্দালথণ 
এবং সলম্বারধ্ত বযরিি বুঝ মলত নস রমথযাবাদী হয়। পোন্তলি 
যরদ উি পরিরস্থরতলত ‘তাওরিয়াহ’ পরিহাি কলি প্রকাশযিালব 
রমথযা বো হয়, তবুও তা হািাম নয়। এ ধ্িলনি পরিরস্থরতলত 
রমথযা বোি ববধ্তাি প্রমালর্ উোমালয় রকিাম উলম্ম কুেসুম 
কতৃণক বরর্ণত হারদসরি নপশ কলিন। উলম্ম কুেসুম িারদয়াল্লাহু 
আনহা হলত বরর্ণত, রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
বেলত শুলনলিন নয, ‘‘নোলকি মলধ্য সরি স্থাপনকািী রমথযাবাদী 
নয়। নস হয় িাে কথা নপঁিায়, না হয় িাে কথা বলে।’’ (বুখািী 
ও মুসরেম) 

মুসরেলম আলি উলম্ম কুেসুম িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, তাঁলক 
মানুলর্ি কথাবাতণায় রমথযা বোি অনুমরত রদলত শুরনরন, রতন নেত্র 
িাড়া: [১] যুদ্ধকালে [২] নোকলদি ঝর্ড়া রমিাবাি নেলত্র ও [৩] 
স্বামী-স্ত্রীি পিস্পলিি [নপ্রম বধ্ণক] কলথাপকথলন। 
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ْوَل   َوحَيِْكْيهِ  -111 َِثّ لََعَ اّتلذثَُبِت فِْيَما َيق   بَاب  احلْ

পরিলেদ - ২৬২ : কথাবাতণা বো ও বর্ণনা কিাি সময় 
যাচাই-তদন্ত কলি সাবধ্ালন কিাি প্ররত উৎসাহ দান 

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿   ّل ق   و  ا ُف ت  ي   م  ِ  ل ك   س  ل  ِه  ﴾ م ۡ ِعل   ۦب
[  36: االرَساء]  

অথণাৎ নয রবর্লয় নতামাি নকান জ্ঞান ননই নসই রবর্লয় 
অনুমান িািা পরিচারেত হলয়া না। (সূিা ইসিা ৩৬ আয়াত) 

রতরন বলেলিন, ﴿ ا ن ِفُظ ي ل   َم و   ِم ي   إَِّل  ل  ق  ِ دل   قِيب   ه در  ر  تِي : ق] ﴾ ١٨ ع 
19  ]  

অথণাৎ মানুর্ নয কথাই উচ্চাির্ করুক না নকন, তা রেরপবদ্ধ 
কিাি জনয তৎপি প্রহিী তাি রনকলিই িলয়লি। [ক্বাফ ১৮ আয়াত) 

[এ মলমণ মহান আল্লাহি এ বার্ীও অলনলক উলল্লখ কলি থালকন, ‘‘নহ 
ঈমানদাির্র্! যরদ নকান পাপাচািী নতামালদি রনকি নকান বাতণা আনয়ন কলি, 
তাহলে নতামিা তা পিীো কলি নদখ; যালত অজ্ঞতাবশত: নতামিা নকান 
সম্প্রদায়লক আঘাত না কি এবং পলি নতামালদি কৃতকলমণি জনয অনুতপ্ত না 
হও।’’ - সূিা হুজুিাত ৬ আয়াত) 
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َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه   1/1555 يب ه 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : َوَعْن أ

َ
أ

ِلّ َما َسِمعَ »: قَاَل  َث بِك  َِدّ ْن حي 
َ
 رواه مسلم. «َكََف بِالَمْرءِ َكِذباً أ

১/১৫৫৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মানুলর্ি রমথযাবাদী 
হওয়াি জনয এতিুকুই যলথষ্ট নয, নস যা রকিু নশালন [রবনা 
রবচালি] তা-ই বর্ণনা কলি।’’ (মুসরেম) 556  

َرَة  2/1556 ول  اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن َسم  قَاَل رَس 
َحد  الََكِذبَيَ »: وسلم

َ
َو أ نذه  َكِذٌب َفه 

َ
َث َعِِنّ ِِبَِديٍث يََرى أ رواه .  «َمْن َحدذ

 مسلم

২/১৫৫৬। সামুিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয 
বযরি আমাি তিফ নথলক নকান হারদস বর্ণনা কলি অথচ নস 
জালন নয, তা রমথযা, তলব নস দুই রমথুযলকি একজন।’’ (মুসরেম)557  

ْسَماَء ريَِضَ اهلل  َعنَْها  3/1557
َ
 : َوَعْن أ

َ
وَل اهلِل، إَِن يِل : َن اْمرأًة قَالَْت أ يَا رَس 

ْعِّطيِِن ؟ َفَقاَل انَليِِبُ  ي ي  نَاٌح إِْن تََشَبْعت  ِمْن َزْوِِج َغْْيَ اََّلِ َ ج  ًة َفَهْل َلََعَ صىل اهلل  ََضَ
                                                           
556 মুসরেম ৫, আবূ দাউদ ৪৯৯২ 
557 সহীহুে বুখািী ১২৯১, রতিরমযী ২৬৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯, ৪১, আহমাদ 

১৭৭৩৭, ১৭৭৭৬, ১৯৬৫০, ১৯৭১২, মুসরেম [িূরমকা) 
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ورٍ عليه وسلم  تََّشبِّع  بِما لَْم ي ْعَّط لََكَبِِس ثَْوَِبْ ز   متفق َعلَيْهِ . «الم 

 ৩/১৫৫৭। আসমা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, একরি 
মরহো বেে, ‘ইয়া িাসূেুল্লাহ! আমাি এক সতীন আলি, সুতিাং 
স্বামী আমালক যা নদয় না, তা রনলয় যরদ পরিতৃরপ্ত প্রকাশ করি, 
তালত আমাি নকান েরত হলব রক?’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘যা নদওয়া হয়রন, তা রনলয় পরিতৃরপ্ত 
প্রকাশকািী রমথযা দুই বস্ত্র পরিধ্ানকািীি নযায়।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম)558  

‘পরিতৃরপ্ত প্রকাশকািী’ নয প্রকাশ কলি নয, নস পরিতৃপ্ত, অথচ 
আসলে নস তা নয়। এখালন উলদ্দশয হে, নয প্রকাশ কলি নয, নস 
মযণাদা োি কলিলি, অথচ নস তা োি কলিরন। আি ‘রমথযা দুই 
বস্ত্র পরিধ্ানকািী’ হে নসই, নয নোকচেুলত নমকী সালজ। 
নোকলক নধ্াঁকা নদওয়াি জনয সংসাি-রবিার্ী, আলেম অথবা 
ধ্নবান বযরিি নপাশাক পরিধ্ান কলি, অথচ নস তা নয়। এ িাড়া 
অনয রকিুও বো হলয়লি। আি আল্লাহই অরধ্ক জালনন। 
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 بَاب  َبَياِن َغلِْظ ََتِْرْيِم َشَهاَدةِ الُزْورِ  -111
পরিলেদ - ২৬৩ : রমথযা সােয নদওয়া কলঠািিালব রনরর্দ্ধ 

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿   وا  ج  ٱو نُِب و   ت  ِ ٱ ل  ق  ر و [  31:  احلج] ﴾ ٣٠ لُّز  

অথণাৎ নতামিা রমথযা কথন নথলক দূলি থাক। (সূিা হজ্জ ৩০ 
আয়াত)  

রতরন আিও বলেন,  ﴿   ّل ق   و  ا ُف ت  ي   م  ِ  ل ك   س  ل  ِه  ﴾ م ۡ ِعل   ۦب
[  36: االرَساء]  

অথণাৎ নয রবর্লয় নতামাি নকালনা জ্ঞান ননই নসই রবর্লয় 
অনুমান িািা পরিচারেত হলয়া না। (সূিা ইসিা ৩৬ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, ﴿ ن فُِظ ي ل   َما و   ِم ي   إَِّل  ل  ق  ِ دل   قِيب   ه در  ر  تِي  ١٨ ع 
[  19: ق] ﴾  

অথণাৎ মানুর্ নয কথাই উচ্চাির্ করুক না নকন তা রেরপবদ্ধ 
কিাি জনয তৎপি প্রহিী তাি রনকলিই িলয়লি। [ক্বাফ ১৮ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, ﴿  ََبك   إِن ِ  ر 
دِ ِمر  ل  ٱل  ا : الفجر] ﴾ ١٤ ص 

14  ]  
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অথণাৎ রনশ্চয় নতামাি প্ররতপােক সমলয়ি প্রতীোয় নথলক সতকণ 
দৃরষ্ট িালখন। (সূিা ফাজি ১৬ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, ﴿   ن  ٱو ون  ي ش   ّل   ََّلِي ُد ر  لّزُ ٱ ه  [ 72: الفرقان] ﴾ و
  

অথণাৎ [তািাই পিম দয়ামলয়ি দাস] যািা রমথযা সােয নদয় 
না। (সূিা ফুিক্বান ৭২ আয়াত) 

يب بَْكَرَة  1/1559
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : قَاَل  ريَِضَ اهلل  َعنْهَوَعْن أ قَاَل رَس 

ْكََبِ الَكَبائِِر ؟: عليه وسلم
َ
ْم بِأ نَبِّئ ك 

 
الَ أ

َ
وَل اهلِل : ق لْنَا  «أ : قَاَل . بىََل يَا رَس 

يْنِ » وّق  الَواّدِلَ ق  َتِكئاً فََجلََس، َفَقاَل  «اإِلَْشَاك  بِاهللِ، وع  الَ َوقَول  »: َوََكَن م 
َ
أ

ر َها َحََّت ق لنَا  «الُزورِ   متفق َعلَيْهِ . يَلْتَه  َسَكَت : َفَما َزاَل ي َكِرّ

১/১৫৫৮। আবূ বাকিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘নতামালদিলক রক অরত মহাপালপি কথা বলে নদব না?’’ আমিা 
বেোম, ‘অবশযই বেুন নহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, 
‘‘আল্লাহি সালথ নকান রকিুলক শিীক কিা এবং মাতা-রপতাি 
অবাধ্যাচির্ কিা।’’ তািপি রতরন নহোন নিলড় উলঠ বসলেন 
এবং বেলেন, ‘‘নশান! আি রমথযা সােয নদওয়া।’’ নশলর্াি কথারি 
রতরন বািবাি বেলত থাকলেন। এমনরক অনুরূপ বোলত আমিা 
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[মলন মলন] বেোম, ‘যরদ রতরন চুপ হলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 559 

ْو َدابذةٍ  -111
َ
 بَاب  ََتِْرْيِم لَْعِن إِنَّْساٍن بَِعْينِِه أ

পরিলেদ - ২৬৪ : রনরদণষ্ট বযরি বা প্রার্ীলক অরিসম্পাত 
কিা নঘাি রনরর্দ্ধ 

َو  1/1559 نَصارِِيّ ريض اهلل عنه وَه 
َ
يِب َزيٍد ثَابِِت بِن الَضَحاك األ

َ
َعْن أ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ِمْن أهِل َبيَْعِة الِرّّْضَواِن، قَاَل  َمْن َحلََف : قَاَل رَس 
َو َكَما قَاَل، َوَمْن َقتََل َنْفَّسه  لََعَ يَِمٍي بِمِ  داً، َفه  َتَعِمّ لذٍة َغرْيِ اإِلْسالَِم ََكذِباً م 

، َولَْعن   ه  ٍل نَْذٌر فِيَما الَ َيْملِك  َب بِِه يَوَم الِقَياَمِة، َولَيَْس لََعَ رَج  ِذّ بََِشٍء، ع 
ْؤِمِن َكَقْتلِهِ   متفق َعلَيْهِ . «الم 

১/১৫৫৯। আবূ যালয়দ সালবত ইবলন যাহ্হাক আনসািী 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন ‘বায়আলত রিয্ওয়ান’ 
[হুদাইরবয়াহ সরিি সমলয় কুিাইলশি রবরুলদ্ধ কৃত প্ররতজ্ঞাি] 
অনযতম সদসয রিলেন; রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি ইোকৃতিালব ইসোম বযতীত 
রিন্ন ধ্লমণি রমথযা কসম নখে, তাহলে নস নতমরন হলয় নর্ে, নযমন 
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নস বেে। নয বযরি নকান বস্তু িািা আত্ম্হতযা কিে, রকয়ামলতি 
রদন তালক নসই বস্তু িািাই শারস্ত নদওয়া হলব। মানুর্ নয 
রজরনলসি মারেক নয়, তাি মানত পূির্ কিা তাি পলে জরুিী 
নয়। আি নকান মুরমন বযরিলক অরিসম্পাত কিা তালক হতযা 
কিাি সমান।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 560  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه   2/1561 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

اناً »: وسلم قَاَل  وَن لَعذ ْن يَك 
َ
يٍق أ  رواه مسلم.  «الَ يَنَْبِِغ لِِصِدّ

২/১৫৬০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নকান মহা-
সতযবাদীি জনয অরিসম্পাত-কািী হওয়া সেত নয়।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম)561  

يب ادَلرَداءِ  3/1561
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : قَاَل  ريَِضَ اهلل  َعنْه   َوَعْن أ قَاَل رَس 

ان وَن ش  »: عليه وسلم ون  اللذعذ َهَداَء يَْوَم الِقيَاَمةِ الَ يَك  رواه . «َفَعاَء، َوالَ ش 
 مسلم
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৩/১৫৬১। আবূ দাদণা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘অরিসম্পাত-কািীিা রকয়ামলতি রদলন না সুপারিশ-কািী হলব, 
আি না সােয-দাতা।’’ (বুখািী ও মুসরেম)562  

ٍب ريض اهلل عنه قَاَل  4/1562 نْد  َرَة بِْن ج  ول  اهلِل صىل : َوَعْن َسم  قَاَل رَس 
ب و داود . «الَ تاَلََعن وا بِلَْعَنِة اهللِ، َوالَ بَِغَضبِِه، َوالَ بِاّنلذارِ »: اهلل عليه وسلم

َ
رواه أ

 [حديث حسن صحيح :] والرتمذي، وقال 

৪/১৫৬২। সামুিাহ ইবলন জুেুব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘‘নতামিা এলক অলনযি প্ররত আল্লাহি অরিশাপ, তাঁি 
র্যব এবং জাহান্নালমি আগুন িািা অরিসম্পাত কলিা না।’’ (আবূ 
দাঊদ, রতিরমযী হাসান সহীহ) 563  

وٍد ريض ا 5/1563 ول  اهلِل صىل اهلل : هلل عنه قَاَل وَعِن ابِن َمسع  قَاَل رَس 
اِن، َوالَ الَفاِحِش، َوالَ اْلَِذيِّ »: عليه وسلم اِن، َوالَ اللذعذ عذ ْؤِمن  بِالطذ . «لَيَْس الم 

 [حديث حسن :] رواه الرتمذي، وقال 

৫/১৫৬৩। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
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রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘মুমীন নখাঁিা দানকািী, অরিশাপ-কািী, রনেণজ্জ ও অশ্লীে-িার্ী 
হয় না।’’ (রতিরমযী -হাসান] 564  

يب ادَلرَداِء  6/1564
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن أ قَاَل رَس 

َماءِ، َفت ْغلَق   إِنذ الَعْبَد إَِذا لََعَن َشيْئاً، َصَعَدِت »: عليه وسلم اللذْعَنة  إََِل الّسذ
ذ   بْواب َها د وَنَها، ث مذ تَأخ 

َ
ْرِض، َفت ْغلَق  أ

َ
وَنَها، ث مذ َتْهبِّط  إََِل األ َماءِ د  بَْواب  الّسذ

َ
أ

ْهالً َِّل 
َ
ِي ل ِعَن، فَإِْن ََكَن أ لَِك، يَِميناً َوِشَماالً، فَإَِذا لَْم ََتِْد َمَّساَغً رََجَعْت إََِل اَّلذ

ب و داود.  «َوإاِلذ رََجَعْت إََِل قَائِلَِها
َ
  رواه أ

৬/১৫৬৪। আবূ দাদণা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন 
নকান বাো নকান রজরনসলক অরিসম্পাত কলি, তখন নসই 
অরিশাপ আকালশি রদলক উলঠ যায়। রকন্তু তাি সামলন আকালশি 
িাি বি কলি নদওয়া হয়, ফলে পৃরথবীি রদলক ননলম আলস। 
তখনও তাি সামলন [পৃরথবীি] দিজা বি কলি নদওয়া হয়। 
কালজই ডালন-বালম [এরদক ওরদক] রফিলত থালক। পরিলশলর্ 
যখন তা নকান যথাথণ স্থান পায় না, তখন অরিশপ্ত বস্তু বা বযরিি 
প্ররত রফলি যায়; যরদ নস এি [অরিশালপি] উপযুি হয়, তাহলে 
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[তালক অরিশাপ নেলর্ যায়]। নলচৎ তা অরিশাপ-কািীি প্ররত 
রফলি আলস।’’ (আবু দাঊদ) 565  

َما، قَاَل  َوَعْن ِعمَراَن بِن  7/1565 ول : احل َصنْيِ ريَِضَ اهلل  َعنْه  بَيْنََما رَس 
ْسَفارِهِ، َواْمرأٌة ِمنَ 

َ
األنَْصاِر لََعَ نَاقٍَة،  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِف َبْعِض أ

ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َفَقاَل  وا »: فََضِجَرْت فَلََعنَتَْها، فََسِمَع َذلَِك رَس  ذ  خ 
ونَةٌ  ْوَها ؛ فَإِنذَها َملْع  َراَها اآلَن َتْمَِش ِِف : قَاَل ِعْمران  . «َما َعلَْيَها َوَدع 

َ
فََكأيِنّ أ

حَ 
َ
 رواه مسلم. ٌد انَلاِس َما َيْعِرض  لََها أ

৭/১৫৬৫। ইমিান ইবলন হুসাইন িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একবাি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম নকান সফলি রিলেন। আনসািী এক মরহো এক 
উিনীি উপি সওয়াি রিে। নস রবিি হলয় উিনীরিলক 
অরিসম্পাত কিলত োর্ে। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম তা শুলন [সেীলদিলক] বেলেন, ‘‘এ উিনীি উপলি যা 
রকিু আলি সব নারমলয় নাও এবং ওলক নিলড় দাও। নকননা, ওরি 
[এখন] অরিশপ্ত।’’ ইমিান বলেন, ‘নযন আরম এখলনা উঁিনীরিলক 
নদখরি, উিনীরি নোকলদি মলধ্য চোলফিা কিলি, আি নকউ 
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তালক বাধ্া রদলে না।’ (মুসরেম)  566  

ّ قَاَل  9/1566 ْسلَِِمِ
َ
بَيٍْد األ يب بَْرَزَة نَْضلََة بِْن ع 

َ
بَيْنََما َجاِرَيٌة لََعَ : َوَعْن أ

َْت بِانَليِِبّ . نَاقٍَة َعلَيَْها َبْعض  َمتَاِع الَقْوِم  ، صىل اهلل عليه وسلمإِْذ بَْص 
انَليِِبُ صىل اهلل عليه  َفَقاَل . َحْل،  امهلَل الَْعنَْها: َوتََضاَيَق بِِهم  اجلَبَل  َفَقالَْت 

 رواه مسلم.  «الَ ت َصاِحْبَنا نَاقٌَة َعلَْيَها لَْعنَةٌ »: وسلم

৮/১৫৬৬। আবূ বাযণাহ নাযোহ ইবলন উবাইদ আসোমী 
বলেন, একবাি এক যুবতী মরহো একরি উিনীি উপি সওয়াি 
রিে। আি তাি উপি নোকলদি [সহযাত্রীলদি] রকিু আসবাব-পত্র 
রিে। ইতযবসলি মরহোরি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
প্রতযে কিে। আি নোকলদি জনয পাবণতয পথরি সংকীর্ণ নবাধ্ 
হে। মরহোরি উিনীলক [দ্রুত র্রতলত চাোবাি উলদ্দলশয] বেে, 
‘হা:! নহ আল্লাহ! এি উপি অরিশাপ কি।’ তা শুলন নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘ঐ উিনী নযন আমালদি 
সালথ না থালক, যালক অরিশাপ কিা হলয়লি।’’ (মুসরেম) 567 

নজলন িাখুন নয, দৃশযত: এই হারদলসি অলথণি বযাপালি 
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জরিেতা নদখা রদলত পালি। অথচ এলত নকান জরিেতা ননই। 
কাির্, এি মমণাথণ হে নয, উিনীরিলক অরিশাপ কিা হলয়লি, 
অতএব তা নযন তাঁলদি সালথ না থালক। এি মালন এই নয় নয, 
উিনীরিলক যলবহ কিা, রবরক্র কিা, তাি উপি আলিাহন কিা 
ইতযারদ রনলর্ধ্। বিং এ সকে তথা অনয সমস্ত প্রকাি উপকাি 
তাি িািা গ্রহর্ কিা ববধ্। যা রনরর্দ্ধ হে, তা নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালফোয় থাকা। সুতিাং তা বযতীত 
অবরশষ্ট রদকগুরে পূবণবৎ ববধ্ থাকলব। 

َعيذنِْيِ  بَاب   -111 ْصَحاِب الَْمَعاِِصْ َغرْيَ الْم 
َ
 َجَوازِ لَْعِن َبْعِض أ

পরিলেদ - ২৬৫ : অরনরদণষ্ট-রূলপ পারপষ্ঠলদিলক 
অরিসম্পাত কিা ববধ্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, ﴿   ّل
 

ةُ ل ع   أ ِ ٱ ن  ي  لَظ  ٱ َع    ّلَل ِِم : هود] ﴾ ١٨ ل
19  ]  

অথণাৎ সাবধ্ান! অতযাচািীলদি প্ররত আল্লাহি অরিশাপ। (সূিা 
হূদ ১৮ আয়াত) 

অনযত্র রতরন বলেন,  ﴿   َذن
 

ّذُِن   ف أ ؤ  م  ب ي   ُم ُه ن ن 
 

ةُ َلع   أ ِ ٱ ن   َع    ّلَل
ي  لَظ  ٱ ِِم [  44: االعراف] ﴾ ٤٤ ل  
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অথণাৎ অতঃপি জননক নঘার্র্াকািী তালদি রনকি নঘার্র্া 
কিলব, অতযাচািীলদি উপি আল্লাহি অরিসম্পাত। (সূিা আ’িাফ ৪৪ 
আয়াত) 

সহীহ হারদসসমূলহ প্রমারর্ত নয, 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  َن رَس 
َ
لَعَن اهلل  الوَاِصلََة »: أ

ّْسَتْوِصلَةَ   .«َوالم 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নসই 
নািীি উপি আল্লাহি অরিশাপ, নয অপলিি মাথায় নকে চুে 
জুলড় নদয়। আি নসই নািীি উপলিও, নয অনয নািীি িািা [রনজ 
মাথায়] নকে চুে সংযুি কিায়।’’ 

َبا»: َوأنَه  قَاَل   . «لََعَن اهلل  آكَِل الِرّ

রতরন বলেন, ‘‘আল্লাহ সুদলখািলক অরিশাপ করুন [অথবা 
কলিলিন]।’’ 

ِرينَ  َصِوّ  রতরন িরব রনমণাতালক অরিশাপ কলিলিন। .وأنَه  لََعَن الم 

ْرِض  لََعَن اهلل  »: وأنَه  قَاَل 
َ
َ َمَناَر األ وَدَها. «َمْن غريذ د   .  أْي ح 

রতরন বলেলিন, নয বযরি জরম জায়র্াি সীমা-রচহ্ন পরিবতণন 
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কলি, আল্লাহ তালক অরিশাপ করুন [অথবা কলিলিন]। 

ارَِّق يَِْسِّق  اْلَْيَضةَ »: وأنَه  قَاَل     . «لََعَن اهلل  الّسذ

রতরন বলেন, ‘‘আল্লাহ নচািলক অরিশাপ করুন [অথবা 
কলিলিন], নয নচাি রডম চুরি কলি।’’ 

يهِ »: وأنَه  قَاَل   .  «لََعَن اهلل  َمْن لََعَن َواّدِلَ

রতরন বলেন, ‘‘নয রনজ মাতা-রপতালক অরিশাপ ও িৎসণনা 
কলি তালকও আল্লাহ অরিসম্পাত করুন [অথবা কলিলিন]।’’ 

 এবং নসই বযরিি উপি আল্লাহ‘‘ . َولََعَن اهلل  من َذبََح ِلَغْْيِ اهللِ  

অরিশাপ করুন [অথবা কলিলিন], নয র্ায়রুল্লাহি সন্তুরষ্ট োলিি 
জনয পশু যলবহ কলি।’’ 

ِْدثاً َفَعلَْيِه لَْعنَة  اهللِ »: َوأنَه قَاَل  ْو آَوى ُم 
َ
ْحَدَث فِيَها َحَدثاً أ

َ
َمْن أ

 .«َوالَمالَئَِكة واّنلذاِس أَْجَعيَ 

রতরন বলেলিন, ‘‘নয বযরি মরদনায় নকান প্রকাি রবদআত 
[আরবষ্কাি] কলি অথবা নকান রবদআতী নোকলক আেয় নদয়, তাি 
উপি আল্লাহ, তাঁি রফরিশ্তামন্ডেী এবং সমস্ত মানুলর্ি অরিশাপ।’’ 

َصيذَة  »: وأنَه قَاَل  وََل  : امهلَل الَْعْن رِْعالً، َوَذْكَواَن، وع  وهِذِه . «َعَصو ا اهلَل َوَرس 
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 .ثاََلث  َقبَائَِل ِمَن الَعَرِب 

রতরন এিালব [বদু্দ‘আ] কলি বলেলিন, ‘‘নহ আল্লাহ! রি’ে, 
যাকওয়ান ও উসাইয়াহ নর্াত্রসমূলহি উপি অরিশাপ কি। 
নকননা, তািা আল্লাহ ও তদীয় িসূলেি অবাধ্যতা কলিলি।’’ আি 
এ রতনরিই রিে আিলবি এক একরি নর্ালত্রি নাম। 

نْبِيَ »: َوأنَه  قَاَل 
َ
ب وَر أ وا ق  َذ  وَد اَتذ  .«ائِِهْم َمَّساِجدَ لََعَن اهلل  اَلَه 

রতরন বলেন, ‘‘আল্লাহ ইয়াহূদীলদিলক অরিসম্পাত করুন 
[অথবা কলিলিন], তািা তালদি পয়র্ম্বিলদি সমারধ্সমূহলক 
উপাসনােলয় পরির্ত কলিলি।’’ 

تََشِبَّهاِت ِمَن الِّنَّساِء  تََشِبِّهنَي ِمَن الِرَّجاِل بالّنَِّساِء َوالم  نَه  لََعَن الم 
َ
َوأ
 .بِالِرَّجالِ 

রতরন নসই সকে পুরুর্লকও অরিশাপ কলিলিন, যািা 
নািীলদি সাদৃশয ও আকৃরত গ্রহর্ কলি। নতমরন নসই সব 
নািীলদিলকও অরিশাপ কলিলিন, যািা পুরুর্লদি সাদৃশয ও 
আকৃরত অবেম্বন কলি থালক। 

উি বার্ীসমূহ রবশুদ্ধ হাদীলস সরন্নরবষ্ট হলয়লি। তাি মলধ্য 
রকিু হারদস সহীহ বুখািী ও মুসরেম উিয় গ্রলন্থ উরল্লরখত হলয়লি। 
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আি রকিু হারদস তাি মলধ্য নকান একরিলত উদৃ্ধত হলয়লি। আরম 
এখালন তাি প্ররত সংরেপ্তিালব আিাস রদলয়রি মাত্র। উি 
হারদসগুরেি অরধ্কাংশই এই গ্রলন্থি রবরিন্ন পরিলেলদ উলল্লখ 
কিব ইন-শা আল্লাহ। 

ّْسلِِم بَِغرْيِ َحٍقّ  -111  بَاب  ََتِْرْيِم َسِبّ الْم 

পরিলেদ - ২৬৬ : নকান মুসরেমলক অনযায়িালব র্ারে-
র্াোজ কিা কলঠািিালব রনরর্দ্ধ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ن  ٱو   ﴿ ي ُؤ   ََّلِ ون  ي ؤ  ل  ٱ ذُ ِي  ُم ؤ  ل  ٱو   ِمن ٰ   ُم ِ  ِت مِ ي  ا بِغ  وا  ك  ٱ م  ُب دِ  ت س  ق  وا  ح  ٱ ف  لُ م   ت 
ن   ام  ِإَوث   ان  ت   ُبه   ِي  [  59:  االحزاب] ﴾ ٥٨ اُمب

অথণাৎ যািা রবনা অপিালধ্ ঈমানদাি পুরুর্ ও নািীলদিলক 
কষ্ট নদয়, তািা অবশযই রমথযা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপিালধ্ি 
নবাঝা বহন কলি। (সূিা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1567 ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َمسع  قَاَل رَس 
وٌّق »: عليه وسلم  ّْسلِِم ف ّس  ْفرٌ ِسَباب  الم   متفق َعلَيْهِ . «، َوقِتاَل   ك 

১/১৫৬৭। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
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িাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মুসরেমলক 
র্ারে নদওয়া ফালসকী [আল্লাহি অবাধ্যাচির্] এবং তাি সালথ েড়াই 
ঝর্ড়া কিা কুফরি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 568  

يب َذٍرّ ريض اهلل عنه َوَعنْ  2/1569
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : أ نَه  َسِمَع رَس 

َ
أ

ْول   ْت َعلَْيِه، إِْن »: وسلم َيق  ْفِر، إاِلذ اْرتَدذ وِ الك 
َ
الً بِالِفّْسِق أ ٌل رَج  الَ يَْرِِم رَج 

ْن َصاِحب ه  كَذلَِك   رواه ابلخاري.  «لَْم يَك 

২/১৫৬৮। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রতরন এ কথা বেলত 
শুলনলিন নয, ‘‘যখন নকান মানুর্ অনয মানুলর্ি প্ররত ‘ফালসক’ 
অথবা ‘কালফি’ বলে অপবাদ নদয়, তখনই তা তাি উপলিই 
বতণায়; যরদ তাি প্ররতপে তা না হয়।’’ (বুখািী) 569  

َريَرَة ريض  3/1569 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : اهلل عنهَوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َما َحَّتذ َيْعتَِدي الَمْظل وم  »: وسلم قَاَل  تََّسابذاِن َما قَاالَ َفَعَّل اْلَاِدي ِمنه  رواه . «الم 
 مسلم
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৩/১৫৬৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আলপালর্ 
র্াোর্ারেলত িত দু’জন বযরি নয সব কুবাকয উচ্চাির্ কলি, নস 
সব তালদি মলধ্য সূচনাকািীি উপলি বতণায়; যতের্ না 
অতযাচারিত বযরি [প্ররতলশাধ্ গ্রহলর্] সীমা অরতক্রম কলি।’’ 
(মুসরেম) 570  

، قَاَل  4/1571 ٍل قَْد رشِ : َوَعنْه  ِِتَ انلَيِِبُ صىل اهلل عليه وسلم بِرَج 
 
: َب قَاَل أ

َريَرَة ريض اهلل عنه . «اُِِضب وه  » ب و ه 
َ
فَِمَنا الَضارِب  بيَِدهِ، َوالَضارِب  بِنَْعِلِه، : قَاَل أ

ْخَزاَك اهلل  : فَلََما انَْْصََف، قَاَل َبْعض  الَقْوِم . َوالَضارِب  بِثَْوبِِه 
َ
ول وا »: قَاَل ! أ ال َتق 

ْيَطانَهَذا، الَ ت ِعين وا َعلَْيِه   رواه ابلخاري.  «الّشذ

৪/১৫৭০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
মদ পান কলিলি এমন এক বযরিলক নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি হারজি কিা হে। রতরন আলদশ রদলেন, 
‘ওলক নতামিা মাি।’ আবূ হুিাইিা বলেন, [তাঁি আলদশ অনুযায়ী 
আমিা তালক মািলত আিম্ভ কিোম।] আমালদি নকউ তালক হাত 
িািা মািলত োর্ে, নকউ আপন জুতা িািা, নকউ রনজ কাপড় 
িািা। অতঃপি যখন নস রফলি নযলত োর্ে, তখন রকিু নোক বলে 
উঠে, ‘আল্লাহ নতামালক োরিত করুক।’ তা শুলন নবী সাল্লাল্লাহু 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এরূপ বলো না এবং ওি রবরুলদ্ধ 
শয়তানলক সহলযারর্তা কলিা না।’’ (বুখািী) 571  

، قَاَل  5/1571 ْول  : َوَعنْه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  َمْن »: َسِمْعت  رَس 
وَن َكَما قَاَل  ْن يَك 

َ
ََن ي َقام  َعلَْيِه احَلُد يَوَم الِقَياَمِة، إاِلذ أ . «قََذَف َمْمل وَكه  بِالِزّ

 متفق َعلَيْهِ 

৫/১৫৭১। উি িাবী হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি রনজ 
মারেকানাধ্ীন দালসি উপি বযরিচালিি অপবাদ নদলব, রকয়ামলতি 
রদন তাি উপি হদ [দণ্ডরবরধ্] প্রলয়ার্ কিা হলব। তলব নস যা 
বলেলি, দাস যরদ তাই হয় [তাহলে রিন্ন কথা।]’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
572  
 

ْموَاِت بَِغرْيِ َحٍقّ َوَمْصلََحٍة ََشِْعيذةٍ  -111
َ
 بَاب  ََتِْرْيِم َسِبّ اأْل

পরিলেদ - ২৬৭ : মৃতলদিলক অনযায়িালব শিয়ী স্বাথণ 
িাড়াই র্ারে নদওয়াি রনলর্ধ্াজ্ঞা 
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শিয়ী স্বাথণ হলে এই নয, নকান রবদ‘আতী বা ফালসক 
[অনাচািী] মৃত-বযরিি রবদআত ও ফালসকী কাযণকোলপ তাি 
অনুকির্ কিা নথলক সতকণীকির্। এ রবর্লয় পূলবণাি পরিলেলদ 
আয়াত ও হারদসসমূহ উরল্লরখত হলয়লি। 

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  1/1572 قَاَل رَس 
ْفضَ »: عليه وسلم

َ
ْم قَْد أ ْمَواَت، فَإِنذه 

َ
ُبوا األ واالَ تَّس  م   رواه ابلخاري.  «ْوا إََِل َما قَدذ

১/১৫৭২। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নতামিা মৃতলদিলক র্ারে রদও না। নযলহতু তািা রনলজলদি 
কৃতকলমণি পরির্রত পযণন্ত নপঁলি নর্লি।’’ [অথণাৎ তাি ফে নিার্ 
কিলি।] (বুখািী) 573    

يَْذاءِ  -118  بَاب  اّنلذْْهِ َعِن اإْلِ

পরিলেদ - ২৬৮ : [অনযায় িালব] কাউলক কষ্ট নদওয়া 
রনলর্ধ্ 

 আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 
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ن  ٱو   ﴿ ي ُؤ   ََّلِ ون  ي ؤ  ل  ٱ ذُ ِي  ُم ؤ  ل  ٱو   ِمن ٰ   ُم ِ  ِت مِ ي  ا بِغ  وا  ك  ٱ م  ُب دِ  ت س  ق  وا  ح  ٱ ف  لُ م   ت 
ن   ام  ِإَوث   ان  ت   ُبه   ِي  [  59:  االحزاب] ﴾ ٥٨ اُمب

অথণাৎ যািা রবনা অপিালধ্ ঈমানদাি পুরুর্ ও নািীলদিলক 
কষ্ট নদয়, তািা অবশযই রমথযা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপিালধ্ি 
নবাঝা বহন কলি। (সূিা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

َما، قَاَل  1/1573 اَل قَ : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعْمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنْه 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم وَن مِْن لَِّسانِِه »: رَس  ّْسلِم  ّْسلِم  َمْن َسلَِم الم  الم 

َهاِجر  َمْن َهَجَر َما َنََه اهلل  َعْنه    متفق َعلَيْهِ .  «َويَِدهِ، َوالم 

১/১৫৭৩। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘প্রকৃত মুসরেম নসই, যাি মুখ ও হাত হলত 
মুসরেমর্র্ রনিাপলদ থালক। আি প্রকৃত মুহারজি [িীন বাচঁালনাি 
উলদ্দলশয স্বলদশ তযার্কািী] নসই বযরি, নয আল্লাহি রনরর্দ্ধ 
কমণসমূহ তযার্ কলি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 574  

، قَ  2/1574 ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اَل َوَعنْه  ْن »: قَاَل رَس 
َ
َحبذ أ

َ
َمْن أ
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َو ي ْؤمِن  بِاهللِ َواَلَوِم اآلِخِر،  تِِه َمنِيذت ه  َوه 
ْ
ي زَْحَزَح َعِن اّنلذارِ، َوي ْدَخَل اجَلنذَة، فَلَْتأ

ْن ي ْؤََت إََِلْهِ 
َ
ُِب أ ِي حي  ِت إََِل اّنلذاِس اَّلذ

ْ
 رواه مسلم «َوَْلَأ

২/১৫৭৪। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয 
পিে কলি নয, তালক জাহান্নাম নথলক দূলি িাখা নহাক এবং 
জান্নালত প্রলবশ কিালনা নহাক, তাি মির্ নযন এমন অবস্থায় হয় 
নয, নস আল্লাহ ও তাঁি িসূলেি প্ররত ঈমান িালখ এবং অলনযি 
প্ররত এমন বযবহাি নদখায়, যা নস রনলজি জনয পিে কলি।’’ 
(মুসরেম, এরি একরি দীঘণ হারদলসি অংশরবলশর্, যা  ৬৭৩ নম্বলি র্ত 
হলয়লি।) 575  

ِع َواّتلذَداب رِ  -111 ِض َواّتلذَقاط   بَاب  اّنلذْْهِ َعِن اّتلذَباغ 

পরিলেদ - ২৬৯ : পিস্পি রবলির্ নপার্র্, সম্পকণ নিদন 
এবং শক্রতা নপার্র্ কিাি রনলর্ধ্াজ্ঞা 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, ﴿ ا َِّنم  ؤ  ل  ٱ إ ون  ُم ِخ   ِمُن ر إ ة : احلجرات] ﴾ ١٠ و 
11  ]  
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অথণাৎ সকে ঈমানদািিা নতা পিস্পি িাই িাই। (সূিা 
হুজুিাত ৩-১০ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন, ﴿ ٓ   ة ذَِل
 

ؤ  ل  ٱ َع    أ ِي  ُم ِعَّزة   ِمن
 

ن  فِ ك   ل  ٱ َع    أ  ﴾ ٥٤ رِي
[  54: دة املائ]  

অথণাৎ তািা হলব ঈমানদািলদি প্ররত নকামে ও কালফিলদি 
প্ররত কলঠাি। (সূিা মালয়দাহ ৫৪ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেন, ﴿  در َم وُل  ُّم  ِۡ ٱ رَُس ن  ٱو   ّلَل ي هُ  ََّلِ ع  ا   ۥ  م  َد ِش
 

 َع    ءُ أ
ِ ل  ٱ ر َفا ا   ُك ُ ب ي   ءُ رُح   م  ُه [ 29: الفتح] ﴾ ٢٩ ن   

অথণাৎ মুহাম্মাদ আল্লাহি িসূে; আি তাি সহচির্র্ 
কালফিলদি প্ররত কলঠাি এবং রনলজলদি মলধ্য পিস্পলিি প্ররত 
সহানুিূরতশীে। (সূিা ফাতহ ২৯ আয়াত) 

نٍَس ريَِضَ اهلل  عنه 1/1575
َ
َن انليَِِبَ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : َوَعْن أ

َ
: أ

وا، َوالَ تَ » وا، َوالَ ََتَاَسد  ون وا ِعبَاَد اهللِ الَ َتَباَغض  وا، َوك  وا، َوالَ َتَقاَطع  َدابَر 
َخاه  فَْوَّق ثاَلٍَث 

َ
َر أ ْن َيْهج 

َ
ّْسلٍِم أ  متفق َعلَيْهِ . «إِْخَواناً، َوالَ حَيُِل لِم 

১/১৫৭৫। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা পিস্পলিি 
প্ররত রবলির্ নপার্র্ কলিা না, এলক অপলিি প্ররত রহংসাপিায়র্ 
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হইলয়া না, পিস্পলিি প্ররত শত্রুিাবাপন্ন হইলয়া না, পিস্পলিি 
সালথ সম্পকণ নিদন কলিা না। নতামিা আল্লাহি বাো িাই িাই 
হলয় যাও। আি নকান মুসরেলমি জনয এিা ববধ্ নয় নয, নস তাি 
(মুসরেম) িাইলয়ি সলে রতনরদলনি নবরশ কথাবাতণা বো তযার্ 
কলি।’’ (বুখািী, মুসরেম) 576  

َريَرَة ريض اهلل عنه 2/1576 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ِّ َعْبٍد الَ »: وسلم قَاَل 
بَْواب  اجَلنذِة يَْوَم ااِلثْنَْيِ َويَْوَم اْلَْميِِس، َفي ْغَفر  للُِك 

َ
ت ْفَتح  أ

ِخيِه َشْحَناء  َفي َقال   ي ْْشِك  بِاهللِ َشيْئاً، إاِلذ 
َ
الً ََكنَْت بَيَنه  َوبَْيَ أ وا : رَج  نِْظر 

َ
أ

وا َهَذيِن َحَّتذ يَْصَطلَِحا ! َهَذيِْن َحَّتذ يَْصَطلَِحا  نِْظر 
َ
 رواه مسلم.  «!أ

ِّ يَْوِم ََخِيٍس َواثْنَْي »: ويف روايٍة ََل  
ْعَمال  ِِف لُك 

َ
 .وَذَكَر ََنْوَه   «ت ْعَرض  األ

২/১৫৭৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘নসাম ও 
বৃহস্পরতবাি জান্নালতি িািসমূহ খুলে নদওয়া হয়। [ঐ রদলন] 
প্রলতযক নসই বাোলক েমা কলি নদওয়া হয়, নয আল্লাহি সালথ 
নকান রকিুলক অংশীদাি স্থাপন কলিরন। রকন্তু নসই বযরিলক নয়, 

                                                           
576 সহীহুে বুখািী ৬০৫৬, ৬০৭৬, মুসরেম ২৫৫৯, রতিরমযী ১৯৩৫, আবূ 

দাউদ ৪৯১০, আহমাদ ১১৬৬৩, ১২২৮০, ১২৬৪০, ১২৭৬৭, ১২৯৪১, 
মুওয়াত্তা মারেক ১৬৮৩ 
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যাি সালথ তাি মুসরেম িাইলয়ি শত্রুতা থালক। [তালদি সম্পলকণ] 
বো হয়, এলদি দু’জনলক সরি হওয়া পযণন্ত অবকাশ দাও, এলদি 
দু’জনলক সরি হওয়া পযণন্ত অবকাশ দাও।’’ (মুসরেম) 577  

অনয বর্ণনায় আলি, ‘‘প্রলতযক বৃহস্পরত ও নসামবালি 
আমেসমূহ উপস্থাপন কিা হয়।’’ আি অবরশষ্ট হারদসরি অনুরূপ।  

ََّسدِ  -111  بَاب  ََتِْرْيِم احلْ

পরিলেদ - ২৭০ : কাউলক রহংসা কিা হািাম 

রহংসা হে, নকান বযরিি নকান রনয়ামত [সম্পদ বা মেে] তা 
িীনী নহাক অথবা পারথণব, তাি ধ্বংস কামনা কিা। 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

م   ﴿
 

ون  ُي    أ س  ٱ ُسُد ا   َع     ّنلَا ات ى   م  ِ ف ض   ِمن ّلَلُ ٱ ُهمُ ء   [54: الّنساء] ﴾ ۦُ لِه

অথণাৎ অথবা আল্লাহ রনজ অনুগ্রলহ মানুর্লক যা রদলয়লিন নস 
জনয রক তািা তালদি রহংসা কলি? (সূিা রনসা ৫৪ আয়াত) 

                                                           
577 মুসরেম ২৫৬৫, রতিরমযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯১৬, ইবনু মাজাহ 

১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১৬১, ৮৯৪৬, ৯৯০২, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৮৬, 
১৬৮৭ 
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এ রবর্লয় পূলবণাি পরিলেলদ আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 
বরর্ণত [১৫৭৫নং] হারদসরি পরঠতবয। 

َريَرَة ريض اهلل عنه  أَن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم  1/1577 َوَعْن أيِبْ ه 
ََطَب، »: قَاَل  ل  اّنلًار  احلْ ك 

ْ
ََّسَناِت َكَما تَأ ل  احلْ ك 

ْ
ََّسَد يَأ ََّسَد، فَإِنذ احلْ ْم َواحلْ إيذاك 

ّْشَب  ْو قَاَل الع 
َ
 .  داود أبو رواه  «أ

১/১৫৭৭। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: নতামিা রহংসা 
নথলক দূলি থাক। নকননা রহংসা মানুলর্ি উত্তম কাজগুলো এিালব 
ধ্বংস কলি নদয়, নযিালব আগুন শুকলনা কাঠ বা ঘাস িাই কলি 
নফলে। [আবূ দাঊদ]578 

ِم َمْن يذْكرَه  بَاب  اّنلذْْهِ َعِن اّتلذَجُّسِس َوالتذَّسمُ  -110 ِع للََِكَ
 اِْستَِماَعه  

পরিলেদ - ২৭১ : অপলিি নর্াপনীয় নদার্ সিান কিা, 

                                                           
578 আরম [আেবানী) বেরিঃ এি সনলদ নাম না ননয়া বর্ণনাকািী 

িলয়লিন। নদখুন ‘‘য‘ঈফা’’ [১৯০২)। রতরন হলেন বর্ণনাকািী 
ইবিাহীম ইবনু আবী উসালয়লদি দাদা। এ দাদা মাজহূে [অপরিরচত) 
বর্ণনাকািী। আি ইমাম বুখািী বলেন: হাদীসরি সহীহ্ নয়। 
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অপলিি অপিে সলেও তাি কথা কান নপলত নশানা 
রনলর্ধ্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, ﴿  وا   ّل   و ُس َس [  12: احلجرات] ﴾ ت    

অথণাৎ নতামিা অপলিি নর্াপনীয় রবর্য় অনুসিান কলিা না। 
(সূিা হুজুিাত ১২ আয়াত) 

আিও বলেন,  

ن  ٱو   ﴿ ي ُؤ   ََّلِ ون  ي ؤ  ل  ٱ ُذ ِي  ُم ؤ  ل  ٱو   ِمن ٰ   ُم ِ  ِت مِ ي  ا بِغ  وا  ك  ٱ م  ُب دِ  ت س  ق  وا  ح  ٱ ف  ُل م   ان  ت   ُبه   ت 
ِين   ام  ِإَوث    [  59:  االحزاب] ﴾ ٥٨ اُمب

অথণাৎ যািা রবনা অপিালধ্ ঈমানদাি পুরুর্ ও নািীলদিলক 
কষ্ট নদয়, তািা অবশযই রমথযা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপিালধ্ি 
নবাঝা বহন কলি। (সূিা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1579 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

وا َوالَ »: وسلم قَاَل  ّس  ْكَذب  احَلِديِث، َوالَ ََتَّسذ
َ
نذ أ ، فَإِنذ الظذ نذ ْم َوالظذ إِيذاك 

وا ّس  ون وا ِعَباَد َوالَ  ََتَّسذ وا، َوك  وا، َوالَ تََدابَر  وا، َوالَ َتبَاَغض  وا، َوالَ ََتَاَسد  َتَنافَّس 
ْم  َمَرك 

َ
َل   َوالَ حَيِْقر ه ، . اهللِ إِْخَواناً َكَما أ ، َوالَ ََيْذ  ه  ّْسلِِم، الَ َيْظلِم  و الم  خ 

َ
ّْسلِم  أ الم 

َنا َنا اّتلذْقَوى هاه  ْن » َصْدرِهِ َوي ِشْي  إََِل  «اّتلذْقَوى هاه 
َ
ِّ أ

ِِبَّْسِب اْمرِىٍء ِمَن الْشذ
ّْسلِِم َحَراٌم  ّْسلِِم لََعَ الم  ُ الم  ّْسلَِم، لُك  َخاه  الم 

َ
، َوَماَل   : حَيِْقَر أ ه  ، َوِعْرض  ه  إِنذ . َدم 
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ر  إََِل ق ل وبِك   ْم، َولِكْن َيْنظ  َورِك  ْم، َوالَ إََِل ص  ْجَّساِدك 
َ
ر  إََِل أ ْم اهلَل الَ َيْنظ 

مْ  ْعَمالِك 
َ
 . «وَأ

وا، َوالَ »: َويِف رواية  ّس  وا، َوالَ ََتَّسذ ّس  وا، َوالَ ََتَّسذ وا، َوالَ َتَباَغض  الَ ََتَاَسد 
ون وا ِعَباَد اهللِ إِْخواناً  وا َوك   .«َتَناَجّش 

وا، َوك  »: ويف رواية  وا، َوالَ ََتَاَسد  وا، َوالَ َتَباَغض  ون وا الَ َتَقاَطع وا، َوالَ تََدابَر 
 .«ِعبَاَد اهللِ إِْخواناً 

ْم لََعَ َبْيِع َبْعٍض »: َويِف ِرواية  ك  وا َوالَ يَبِْع َبْعض  رواه مسلم .  «َوالَ َتَهاَجر 
ْكَْثََها 

َ
 .بكّل هِذهِ الروايات، وروى ابلخارُي أ

১/১৫৭৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা কু-
ধ্াির্া নপার্র্ কিা নথলক রবিত থাক। কাির্ কু-ধ্াির্া সব 
চাইলত বড় রমথযা কথা। অপলিি নর্াপনীয় নদার্ খঁুলজ নবড়ালয়া 
না, অপলিি নর্ালয়োরর্রি কলিা না, এলক অপলিি সালথ [অসৎ 
কালজ] প্ররতিরন্দ্বতা কলিা না, পিস্পলিি রবরুলদ্ধ রবলির্ নপার্র্ 
কলিা না, এলক অপলিি রবরুলদ্ধ শত্রুিাবাপন্ন হইলয়া না। নতামিা 
আল্লাহি বাো, িাই িাই হলয় যাও; নযমন রতরন নতামালদিলক 
আলদশ রদলয়লিন। এক মুসরেম অপি মুসরেলমি িাই। নস তাি 
প্ররত জুেুম কিলব না, তালক অসহায় অবস্থায় নিলড় নদলব না 
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এবং তালক তুে িাবলব না। আল্লাহ-িীরত এখালন িলয়লি। 
আল্লাহ-িীরত এখালন িলয়লি। [এই সালথ রতরন রনজ বুলকি রদলক 
ইরেত কিলেন।] নকান মুসরেম িাইলক তুে িাবা একরি 
মানুলর্ি মে হওয়াি জনয যলথষ্ট। প্রলতযক মুসরেলমি িি, সম্ভ্রম 
ও সম্পদ অপি মুসরেলমি উপি হািাম। রনশ্চয় আল্লাহ নতামালদি 
নদহ ও আকাি-আকৃরত নদলখন না, বিং রতরন নতামালদি অন্তি ও 
আমে নদলখন।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নতামিা পিস্পি রহংসা কলিা না, 
পিস্পলিি রবরুলদ্ধ রবলির্ নপার্র্ কলিা না, অপলিি নর্ালয়োরর্রি 
কলিা না, অপলিি নর্াপনীয় নদার্ খঁুলজ নবড়ালয়া না, পিস্পলিি 
পর্যদ্রলবযি মূেয বারড়লয় রদলয়া না। নতামিা আল্লাহি বাো, িাই 
িাই হলয় যাও।’’ 

আি এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নতামিা পিস্পি সম্পকণ-নিদ কলিা 
না, এলক অপলিি রবরুলদ্ধ শত্রুিাবাপন্ন হইলয়া না, পিস্পলিি 
রবরুলদ্ধ রবলির্ নপার্র্ কলিা না, পিস্পি রহংসা কলিা না। 
নতামিা আল্লাহি বাো, িাই িাই হলয় যাও।’’ 

অনয আিও এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নতামিা এলক অলনযি সালথ 
সম্পকণ রিন্ন কলিা না এবং অপলিি ক্রয়-রবক্রলয়ি উপি ক্রয়-
রবক্রয় কলিা না।’’ (এ সবগুরে মুসরেম বর্ণনা কলিলিন এবং এি 
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অরধ্কাংশ বর্ণনা কলিলিন বুখািী) 579  

َعاِوَيَة  2/1579 وَل اهلِل صىل اهلل : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن م  َسِمْعت  رَس 
ْول   َبْعَت عَ »: عليه وسلم َيق  ْن إِنذَك إِِن اتذ

َ
ْو كِْدَت أ

َ
ْم، أ ْفَّسْدَته 

َ
ّْسلِمَي أ ْوَراِت الم 

مْ  ب و داود بإسناد صحيح.  «ت ْفِّسَده 
َ
 حديث صحيح، رواه أ

২/১৫৭৯। মুআরবয়াহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি, রতরন বলেলিন, ‘‘যরদ তুরম মুসরেমলদি গুপ্ত নদার্গুরে 
খঁুলজ নবড়াও, তাহলে তুরম তালদি মালঝ ফযাসাদ সৃরষ্ট কলি নদলব 
অথবা তালদি মলধ্য ফযাসাদ সৃরষ্ট কিাি উপক্রম হলব।’’ (আবূ 
দাঊদ রবশুদ্ধ সনদ) 580 

৩/১৫৮০ .ٍل فَِقيَل ََل  : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه ِِتَ بِرَج 
 
نَه  أ

َ
: أ

ر  حِلْيَت ه  ََخْراً، َفَقاَل َهَذا ف اَلٌن َتقْ  إنَا قَْد ن ِهيْنَا َعِن اّتَلَجُسِس، َولَِكْن إِْن : ّط 
ْذ بِِه  ٌء، نَأخ  ب و داود بإسناٍد لََعَ . َيْظَهْر نَلَا ََشْ

َ
حديث حسن صحيح، رواه أ

                                                           
579 সহীহুে বুখািী ৫১৪৪, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসরেম ১৪১৩, ২৫৬৩, 

রতিরমযী ১৯৮৮, ইবনু মাজাহ ৩২৩৯-৩২৪২, আবূ দাউদ ৩২৮০, ইবনু 
মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭৪, আহমাদ ৭২৯২, ৭৬৪৩, ৭৬৭০, ৭৭৯৮, ৭৮১৫, 
৮২৯৯, ৮৫০৫, ৮৮৬৫, ৮৮৭৬, মুওয়াত্তা মারেক ১১১১, ১৬৮৪, দালিমী 
২১৭৫ 

580 আবূ দাউদ ৪৮৮৮ 
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 رَشِْط ابلخاري ومسلم

৩/১৫৮০। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
তাঁি রনকি একরি নোকলক রনলয় আসা হে এবং তাি সম্পলকণ 
বো হে নয, ‘এ নোকরি অমুক, এি দারড় নথলক মদ ঝিলি।’ 
ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, ‘আমালদিলক 
নর্ালয়োরর্রি কিলত [গুপ্ত নদার্ খঁুলজ নবড়ালত] রনলর্ধ্ কিা 
হলয়লি। তলব যরদ নকান [প্রমার্] আমালদি সামলন স্পষ্ট হলয় 
যায়, তাহলে আমিা তা রদলয় তালক পাকড়াও কিব।’ (হারদসরি 
হাসান সহীহ, আবূ দাঊদ) 581  

ْوَرةٍ اّنلذ  بَاب   -111 ّْسلِِمْيَ ِمْن َغرْيِ َُض  ِنّ بِالْم  ْوءِ الظذ  ْْهِ َعْن س 

পরিলেদ - ২৭২ : অপ্রলয়াজলন মুসরেমলদি প্ররত কু-ধ্াির্া 
কিা রনলর্ধ্ 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

﴿  ٰ اي  ُّيه 
 

ن  ٱ أ ي وا   ََّلِ ُن ام  وا  ج  ٱ ء  نُِب ِي   ت  ث ن   اك  نِّ ٱ ّمِ ع   إِنَ  لَظ نِّ ٱ ض  ب  ُ إِث   لَظ  ١٢ مر
 [  12: احلجرات] ﴾

                                                           
581 আবূ দাউদ ৪৮৯০ 
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অথণাৎ নহ ঈমানদাির্র্! নতামিা বহুরবধ্ ধ্াির্া হলত দূলি 
থাক; কাির্ নকান নকান ধ্াির্া পাপ। (সূিা হুজুিাত ১২ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1591 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل: َوَعْن أ َن رَس 

َ
اهلل عليه  أ

ْكَذب  احَلِديِث »: وسلم قَاَل 
َ
نذ أ ، فَإِنذ الظذ نذ ْم وَالظذ  متفق َعلَيْهِ .  «إِيذاك 

১/১৫৮১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা কু-
ধ্াির্া নথলক রনলজলদিলক বাঁরচলয় িাখ। কাির্ কু-ধ্াির্া সবলচলয় 
বড় রমথযা কথা।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 582  

  

ّْسلِِمْيَ  -111  بَاب  ََتِْرْيِم اِْحتَِقارِ الْم 

পরিলেদ - ২৭৩ : মুসরেমলদিলক তুে জ্ঞান কিা হািাম 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 

                                                           
582 সহীহুে বুখািী ৫১৪৪, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসরেম ১৪১৩, ২৫৬৩, 

রতিরমযী ১৯৮৮, ইবনু মাজাহ ৩২৩৯-৩২৪২, আবূ দাউদ ৩২৮০, ইবনু 
মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭৪, আহমাদ ৭২৯২, ৭৬৪৩, ৭৬৭০, ৭৭৯৮, ৭৮১৫, 
৮২৯৯, ৮৫০৫, ৮৮৬৫, ৮৮৭৬, মুওয়াত্তা মারেক ১১১১, ১৬৮৪, দালিমী 
২১৭৫ 
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﴿  ٰ اي  ُّيه 
 

ن  ٱ أ ي وا   ََّلِ ُن ام  ر  ي س   ّل   ء  و   خ  ن مر ق  و   ّمِ ٰ  م  ق  َس  ن ع 
 

ُوا  ي   أ ون ي    ُك  اخ 
ن   م  ّمِ ّل   ُه ا   و  ر نِس  ن ء ا   ّمِ ٰ  ء  نِّس  َس  ن ع 

 
نَ  أ ي    ي ُك ن   اخ  ُ ّمِ َن ّل   ُه و  ت ل   و  م   ا  ِمُّز ُك نُفس 

 
 أ

ّل   وا   و  اب ُّز ن  ِ  ت   ٱب
ُق ل  ٱ مُ س  ِل ٱ س  بِئ   بِٖ ق   ل  ل   و ع   ُفُس ِ ٱ د  ب  ن نِِ يم   ل  م  م   و  ُتب   َل  ّي 

 ٰ ل  و 
ُ

مُ  ئِك  ف أ ِ لَظ  ٱ ُه ون  ل  [  11: احلجرات] ﴾ ١١ ُم

অথণাৎ নহ ঈমানদাির্র্! একদে পুরুর্ নযন অপি একদে 
পুরুর্লক উপহাস না কলি; নকননা যালদিলক উপহাস কিা হয় 
তািা উপহাসকািী দে অলপো উত্তম হলত পালি এবং একদে 
নািী নযন অপি একদে নািীলকও উপহাস না কলি; নকননা 
যালদিলক উপহাস কিা হয় তািা উপহাস-কারির্ী দে অলপো 
উত্তম হলত পালি। আি নতামিা এলক অপলিি প্ররত নদার্ালিাপ 
কলিা না এবং নতামিা এলক অপিলক মে নালম নডলকা না; নকউ 
রবশ্বাস স্থাপন কিলে তালক মে নালম ডাকা র্রহণত কাজ। যািা 
[এ ধ্িলনি আচির্ হলত] রনবৃত্ত না হয়, তািাই সীমােংঘনকািী। 
(সূিা হুজুিাত ১১ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, ﴿   ي ِ  لر و  ُِكّ ة   ّل ّز  ة   ُهم  ّز  ُم  : اهلمزة] ﴾ ١ ل
1  ]  

অথণাৎ দুলিণার্ প্রলতযলকি, নয পশ্চালত ও সমু্মলখ নোলকি 
রনো কলি। (সূিা হুমাযাহ ১ আয়াত) 
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َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1592 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ّْسلِمَ ِِبَّْسِب امْ »: وسلم قَاَل  َخاه  الم 
َ
ْن حَيِْقَر أ

َ
ِّ أ

 رواه مسلم.  «رٍِئ ِمَن الْشذ

১/১৫৮২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মানুলর্ি মে 
হওয়াি জনয এতিুকুই যলথষ্ট নয, নস তাি মুসরেম িাইলক 
তুেিালব।’’ (মুসরেম, হারদসরি ইলতাপূলবণ দীঘণ আকালি অরতবারহত হলয়লি।) 
583  

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  2/1593 يِِبِ
وٍد ريض اهلل عنه َعِن انلَ وََعِن ابِن َمسع 

ٍة ِمْن كَِْبٍ »: قَاَل  ل  اجَلنذَة َمْن ََكَن ِِف قَلْبِِه مِْثَقال  َذرذ ٌل  «الَ يَْدخ  إَِن : َفَقاَل رَج 
نْ 

َ
ُّب أ ِ َل حي  وَن ثَْوب ه  َحَسناً، َوَنْعل ه  َحَسنًة، َفَقاَل  الَرج  ُِب »: يَك  إِنذ اهلَل ََجِيٌل حي 

، وََغْمّط  اّنلذاِس : اجَلَماَل، الِكَْب    رواه مسلم.  «َبَطر  احَلِقّ

২/১৫৮৩। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যাি অন্তলি অরু্ 
পরিমার্ও অহংকাি থাকলব, নস জান্নালত প্রলবশ কিলব না।’’ [এ 
কথা শুলন] এক বযরি রজজ্ঞাসা কিে, ‘মানুর্ নতা পিে কলি নয, 
তাি কাপড়-নচাপড় সুেি নহাক, তাি জুতা সুেি নহাক, [তাহলে 
নসিাও রক অহংকালিি মলধ্য র্র্য হলব?]’ রতরন বেলেন, ‘‘রনশ্চয় 
                                                           
583 মুসরেম ৯১, রতিরমযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯, 

৪১৭৩, আহমাদ ৩৭৭৯, ৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮ 
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আল্লাহ সুেি, রতরন নসৌেযণ িােবালসন। অহংকাি হলে সতযলক 
প্রতযাখযান কিা ও মানুর্লক তুেজ্ঞান কিা।’’ (মুসরেম, হারদসরি 
‘অহংকাি’ পরিলেলদ ৬১৭ নম্বলি উরল্লরখত হলয়লি।) 584  

ِب بِن َعبِد اهلل ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  3/1594 ند  ول  اهلِل : َوَعْن ج  قَاَل رَس 
ٌل  قَالَ »: صىل اهلل عليه وسلم الٍَن، َفَقاَل اهلل  : رَج  َعزذ  -َواهللِ الَ َيْغِفر  اهلل  لِف 

الٍَن :  -وََجلذ  ْغِفَر لِف 
َ
ْن الَ أ

َ
ذ أ َلذ َلََعَ

َ
ِي َيَتأ فَإِِِنّ قَْد َغَفْرت  ََل ، ! َمْن َذا اَّلذ

ْحَبْطت  َعَملََك 
َ
 رواه مسلم.  «وَأ

৩/১৫৮৪। জুেুব ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘‘একজন বেে, ‘আল্লাহি কসম! আল্লাহ অমুকলক েমা 
কিলবন না।’ আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ বেলেন, ‘নক নস আমাি উপি 
কসম খায় এ মলমণ নয, আরম অমুকলক েমা কিব না। আরম 
তালকই েমা কিোম এবং নতাি [শপথকািীি] কৃতকমণ নষ্ট কলি 
রদোম!’’ (মুসরেম) 585  

ّْسلِمِ  -111 َماتَِة بِالْم   بَاب  اّنلذْْهِ َعْن إِْظَهارِ الّشذ

                                                           
584 মুসরেম ৯১, রতিরমযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯ 
585 মুসরেম ২৬২১ 
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পরিলেদ - ২৭৪ : নকান মুসরেলমি দুঃখ-কষ্ট নদলখ আনে 

প্রকাশ কিা রনলর্ধ্ 

আল্লাহ বলেলিন, ﴿ ا م  َِّن ؤ  ل  ٱ إ ون  ُم ُن ِخ   ِم ر إ ة [  11: احلجرات] ﴾ ١٠ و   

অথণাৎ সকে ঈমানদাি নতা পিস্পি িাই িাই। (সূিা হুজুিাত 
১০ আয়াত) 

অনযত্র রতরন বলেন, 

ن  ٱ إِنَ  ﴿ ي ون   ََّلِ ن ُُيُِب
 

ةُ ف   ل  ٱ ت ِشيع   أ ن  ٱ ِف  ِحش  ي وا   ََّلِ ُن ام  م   ء  اب   ل ُه ذ  ِِلمر  ع 
 

 أ
ّن  ٱ ِف  ادُل ِ ٓأۡلٱو   ي  ِ ة  [  19:  انلور] ﴾ ١٩ ِخر 

অথণাৎ যািা ঈমানদািলদি মলধ্য অশ্লীেতাি প্রসাি কামনা 
কলি তালদি জনয আলি ইহলোলক ও পিলোলক মমণন্তুদ শারস্ত। 
আি আল্লাহ জালনন, নতামিা জান না। (সূিা নূি ১৯ আয়াত) 

ول  اهلِل صىل : ريض اهلل عنه قَاَل  َوَعْن َواثِلََة بِْن األْسَقعِ  1/1595 قَاَل رَس 
 » :اهلل عليه وسلم 

َ
َماتََة أِل رواه  «ِخْيَك َفرَيَْْحْه  اهلل   َويَبَْتلِْيَك اَل ت ْظِهِر الّشذ

 .  حسنٌ  حديث : الرتمذي وقال 

১/১৫৮৫। ওয়ারসোহ্ ইবনুে আসক্বা‘ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
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বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: নতামাি 
িাইলয়ি রবপলদ আনরেত হলয়া না। নকননা এলত আল্লাহ তাি 
প্ররত করুর্া কিলবন এবং ঐ নতামালক রবপলদ রনমরজ্জত 
কিলবন। (রতিরমযী হারদসরিলক হাসান বলেলিন)586 

  

এ রবর্লয় পূলবণাি ‘অপলিি নর্াপনীয় নদার্ সিান’ নামক 
পরিলেলদ আবূ হুিাইিা কতৃণক বরর্ণত [১৫৭৮নং] হারদস 
রবদযমান। যালত আলি, ‘‘প্রলতযক মুসরেলমি িি, সম্ভ্রম ও সম্পদ 
অপি মুসরেলমি উপি হািাম।’’ ---আে হারদস। 

 

                                                           
586 আরম [আেবানী) বেরিঃ হাদীসরিলক হাসান আখযা নদয়াি বযাপালি রবরূপ 

মন্তবয িলয়লি। কাির্ এরি মাকহূলেি আন্ আন্ কলি বর্ণনাকৃত।  

ইমাম বুখািী বলেন : মাকহূে সহাবী ওয়ারসোহ্ [িারয.) হলত েবর্ 
কলিনরন। আবূ হারতম িাযীও ইমাম বুখািীি রসদ্ধালন্তি সালথ একমত 
নপার্র্ কলিলিন। রবস্তারিত জানাি জনয নদখুন ‘‘য‘ইফাহ্’’ [৫৪২৬) 
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نَّْساِب اّثلذابَِتِة ِِفْ َظاِهِر  -111
َ
ْعِن ِِف اأْل بَاب  ََتِْرْيِم الطذ
ِع  ْ  الْشذ

পরিলেদ - ২৭৫ : শিয়ীিালব প্ররতরষ্ঠত কালিা বংলশ নখািঁা 
নদওয়া হািাম 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ن  ٱو   ﴿ ي ُؤ   ََّلِ ون  ي ؤ  ل  ٱ ذُ ِي  ُم ؤ  ل  ٱو   ِمن ٰ   ُم ِ بِغ   ِت مِ ا ي  وا  ك  ٱ م  ُب دِ  ت س  ق  وا  ح  ٱ ف  لُ م   ت 
ن   ام  ِإَوث   ان  ت   ُبه   ِي  [  59:  االحزاب] ﴾ ٥٨ اُمب

অথণাৎ যািা রবনা অপিালধ্ ঈমানদাি পুরুর্ ও নািীলদিলক 
কষ্ট নদয়, তািা অবশযই রমথযা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপিালধ্ি 
নবাঝা বহন কলি। (সূিা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

رَ  1/1596 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : يَرَة ريض اهلل عنه قَاَل َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْفٌر »: عليه وسلم َما بِِهْم ك  ْعن  ِِف النذَّسِب، وَاّنلَِّياَحة  : اثْنََتان ِِف اّنلذاِس ه  الطذ
 الَْميِِّت 

 رواه مسلم. «لََعَ

১/১৫৮৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নোলকি মলধ্য দু’রি এমন নদার্ িলয়লি, যা আসলে কালফিলদি 
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[আচির্]: বংলশ নখাঁিা নদওয়া এবং মৃত বযরিি জনয মাতম 
কিা।’’ (মুসরেম) 587  

َِداعِ  -111
ْ
 بَاب  اّنلذْْهِ َعِن الِْغِشّ وَاْل

পরিলেদ - ২৭৬ : জারেয়ারত ও নধ্াকঁাবারজ হািাম 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ن  ٱو   ﴿ ي ُؤ   ََّلِ ون  ي ؤ  ل  ٱ ذُ ِي  ُم ؤ  ل  ٱو   ِمن ٰ   ُم ِ  ِت مِ ي  ا بِغ  وا  ك  ٱ م  ُب دِ  ت س  ق  وا  ح  ٱ ف  لُ م   ت 
ن   ام  ِإَوث   ان  ت   ُبه   ِي  [  59:  االحزاب] ﴾ ٥٨ اُمب

অথণাৎ যািা রবনা অপিালধ্ ঈমানদাি পুরুর্ ও নািীলদিলক 
কষ্ট নদয়, তািা অবশযই রমথযা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপিালধ্ি 
নবাঝা বহন কলি। (সূিা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1597 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َنا فَلَيَْس مِنذا»: وسلم قَاَل  الََح فَلَيَْس ِمنذا، َوَمْن َغّشذ رواه .  «َمْن َْحََل َعلَْينَا الِّسّ
 مسلم

ِة َطَعاٍم  :ويف رواية ََل   َْبَ وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َمَر لََعَ ص  َن رَس 
َ
أ

                                                           
587 মুসরেম ৬৭, রতিরমযী ১০০১, আহমাদ ৭৮৯৪৮, ৮৬৮৮, ৯১০১, ৯২৯১, 

৯৩৯৭, ৯৫৬২, ১০০৫৭, ১০৪২৮, ১০৪৯০ 



 

596 

ه  بَلاًَل، َفَقاَل  َصابِع 
َ
ْدَخَل يََده  ِفيَها َفنَالَْت أ

َ
َعاِم ؟»: فَأ  «َما هَذا يَا َصاِحَب الطذ

وَل اهلِل : قَاَل  َصابَته  الَسَماء  يَا رَس 
َ
فاَلَ َجَعلَْته  فَوَّق الطذ »: قَاَل . أ

َ
َعاِم َحَّتذ يَراه  أ

نَا فَلَيَْس ِمنذا! اّنلذاس    . «َمْن غّشذ

১/১৫৮৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নস বযরি 
আমালদি দেিুি নয়, নয আমালদি উপি অস্ত্র নতালে। আি নয 
আমালদিলক নধ্াঁকা নদয়, নসও আমালদি দেিুি নয়।’’ 
(মুসরেম)588  

অনয এক বর্ণনায় আলি, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম [বাজালি] এক খাদযিারশি রনকি রদলয় অরতক্রম কিাি 
সময় তালত রনজ হাত েুকালেন। রতরন আেুলে অনুিব কিলেন নয, 
রিতলিি শসয রিলজ আলি। বেলেন, ‘‘ওলহ বযাপািী! এ রক 
বযাপাি?’’ বযাপািী বেে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! ওলত বৃরষ্ট পলড়লি।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘রিলজগুলোলক শলসযি উপলি িাখলে না নকন, যালত 
নোলক নদখলত নপত? [নজলন নিলখা!] নয আমালদিলক নধ্াঁকা নদয়, 
নস আমালদি দেিুি নয়।’’ 

                                                           
588 মুসরেম ১০১, ইবনু মাজাহ ২৫৭৫, আহমাদ ৮১৫৯, ২৭৫০০ [রিতীয়াংশ) 

মুসরেম ১০২, রতিরমযী ১৩১৫, ইবনু মাজাহ ২২৪, আহমাদ ৭২৫০, 
২৭৫০০ 
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وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : َوَعنْه   2/1599 َن رَس 
َ
وا الَ »: أ . «َتَناَجّش 

 متفق َعلَيْهِ 

২/১৫৮৮। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘[ক্রয় কিাি 
ইো না থাকা সলেও রবলক্রতাি রজরনলসি মূেয বৃরদ্ধ কিাি জনয 
নক্রতা আকৃষ্ট কলি] দাোরে কলিা না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 589  

َما  3/1599 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : وََعِن ابِن ع 
َ
أ

 متفق َعلَيْهِ . نَََه َعِن انَلْجِش 

৩/১৫৮৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, [রতরন 
                                                           
589 সহীহুে বুখািী ২১৪০, ২১৪৮, ২১৫০, ২১৫১, ২১৬০, ২১৬২, ২৭২৩, 

২৭২৭, ৫১৫২, ৬৬০১, মুসরেম ১০৭৬, ১৪১৩, ১৫১৫, রতিরমযী ১১৩৪, 

১১৯০, ১২২১, ১২২২, ১২৫১, ১২৫২, ১৩০৪, নাসায়ী ৩২৩৯, ৩২৪০, 

৩২৪১, ৩২৪২, ৪৪৮৭, ৪৪৯০, ৪৪৮৯, ৪৪৯১, ৪৪৯৬, ৪৫০২, ৪৫০৬, 

৪৫০৭, আবূ দাউদ ২০৮০, ৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫, ইবনু 

মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৮, ২২৩৯, আহমাদ ৭২০৭, 

৭২৬৩, ৭২৭০, ৭৩৩৩, ৭৪০৬, ৭৪৭১, ৭৬৪১, ৮০৩৯, ৮৫০৫, ৮৭১৩, 

৮৭৮০, ৮৮৭৬, ৯০১৩, ৯০৫৫, ৯৬১১, ৯৯০৬, মুওয়াত্তা মারেক ১১১১ 

দালিমী ২১৭৫, ২৫৫৩ 
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বলেন,] ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [নক্রতালক নধ্াঁকা 
রদলয় মূেয বৃরদ্ধ কিাি] দাোরে কিলত রনলর্ধ্ কলিলিন।’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 590  

، قَاَل  4/1591 وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َوَعنْه  ٌل لَِرس  أنَه  : َذَكَر رَج 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َْدع  ِف ابل ي وِع ؟ َفَقاَل رَس  ْل » :َي  : َمْن بَاَيْعَت، َفق 

 َعلَيْهِ  متفق.  «الَ ِخالَبَةَ 

৪/১৫৯০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একরি নোক এলস আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক রনলবদন কিে নয, নস বযবসা বারর্জয বা ক্রয়-
রবক্রলয়ি নেলত্র নধ্াঁকা খায়। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘যাি সালথ তুরম নকনা-নবচা কিলব, তালক 
বলে নদলব নয, নধ্াঁকা নযন না হয়।’’ [অথণাৎ আমাি পর্য বস্তু 
রফরিলয় নদওয়াি এখরতয়াি থাকলব।] (বুখািী ও মুসরেম)591  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  5/1591 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

                                                           
590 সহীহুে বুখািী ২১৪২, ৬৯৬৩, মুসরেম ১৫১৬, নাসায়ী ৪৪৯৭, ৪৫০৫, 

ইবনু মাজাহ ২১৭৩, আহমাদ ৫৮২৮, ৬৪১৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৩৯২ 
591 সহীহুে বুখািী ২১১৭, ২৪০৭, ২৪১৪, ৬৯৬৪, মুসরেম ১৫৩৩, নাসায়ী 

৪৮৮৪, আবূ দাউদ ৩৫০০, আহমাদ ৫০১৫, ৫২৪৯, ৫৩৮২, ৫৪৯১, 
৫৮২০, ৬০৯৯, মুওয়াত্তা মারেক ১৩৯৩ 
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، فَلَيَْس ِمنذاَمْن َخبذَب َزوَْجَة » :عليه وسلم ْو َمْمل وَكه 
َ
ب و داود.  «اْمرٍِئ، أ

َ
 رواه  أ

৫/১৫৯১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয 
কালিা স্ত্রী অথবা কালিা িৃতযলক প্রলিাচনা বা প্রলোিন িািা নষ্ট 
কিলব, নস আমাি দেিুি নয়।’’ [আবূ দাঊদ]592  

 

 بَاب  ََتِْرْيِم الَْغْدرِ  -111

পরিলেদ - ২৭৭ : চুরি ও প্ররতশ্রুরত িে কিাি রনলর্ধ্াজ্ঞা 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, ﴿  ٰ اي  ُّيه 
 

ن  ٱ أ ي و   ََّلِ ُن ام  و   ا  ء 
 

ِ  فُوا  أ ِ ل  ٱب ودِ  ﴾ ١ ُعُق
[  1: دة املائ]  

অথণাৎ নহ ঈমানদাির্র্! নতামিা চুরিসমূহ পূর্ণ কি। (সূিা 
মালয়দাহ ১ নং আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন,   ﴿  و
 

أ وا  و  ِ  فُ ه  ل  ٱب ه  ل  ٱ إِنَ  دِٖ ع  ن   د  ع  س   َك   ٣٤ وّل   ُٔ م 
[  34: االرَساء] ﴾  

                                                           
592 আবূ দাউদ ৫১৭০ 
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অথণাৎ আি প্ররতশ্রুরত পােন কলিা; রনশ্চয়ই প্ররতশ্রুরত 
সম্পলকণ বকরফয়ত তেব কিা হলব । (সূিা বানী ঈস্রাঈে ৩৪ আয়াত) 

َما وَ  1/1592 وَل : َعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنْه  َن رَس 
َ
أ

َنافِقاً َخالِصاً، َوَمْن »: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  نذ فِيِه ََكَن م  ْرَبٌع َمْن ك 
َ
أ

إَِذا اْؤت ِمَن : ها ََكنَْت فِيِه َخْصلٌَة ِمْنه نذ ََكَن فِيِه َخْصلٌَة مَِن اّنلَِّفاِّق َحَّتذ يََدعَ 
َث َكَذَب، َوإَِذا ََعَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم فََجرَ   .متفق َعلَيِْه .  «َخاَن، َوإَِذا َحدذ

১/১৫৯২। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবন  ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত,  নবী িারদয়াল্লাহু আনহু বলেলিন, ‘‘চািরি 
স্বিাব যাি মলধ্য থাকলব নস খাঁরি মুনারফক র্র্য হলব। আি নয 
বযরিি মালঝ তাি মধ্য হলত একরি স্বিাব থাকলব, তা তযার্ না 
কিা পযণন্ত তাি মলধ্য মুনারফকলদি একরি স্বিাব নথলক যালব। 
[নস স্বিাবগুরে হে,] ১। তাি কালি আমানত িাখা হলে রখয়ানত 
কলি। ২। কথা বেলে রমথযা বলে। ৩। ওয়াদা কিলে তা িে 
কলি এবং ৪। ঝর্ড়া-রববালদ রেপ্ত হলে অশ্লীে িার্া বলে।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 593  

نٍَس  2/1593
َ
َمَر، َوأ م  -وَعِن ابِن َمسعوٍد، َوابِن ع  : قَال وا  -ريَِضَ اهلل َعنه 

                                                           
593 সহীহুে বুখািী ৩৪, ২৪৫৯, ৩১৭৮, মুসরেম ৫৮, রতিরমযী ২৬৩২, নাসায়ী 

৫০২০ আবূ দাউদ ৪৫৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০ 



 

601 

ّ َغِدٍر لِواٌء يَْوَم الِقَياَمِة، ي َقال  »: قَاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم 
ِ
َهِذهِ : للُِك 

 متفق َعلَيْهِ .  «نٍ َغْدَرة  ف الَ 

২/১৫৯৩। ইবলন মাসঊদ, ইবলন উমাি ও আনাস  হলত 
বরর্ণত, তাঁিা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘রকয়ামলতি রদলন প্রলতযক রবশ্বাসঘাতলকি জনয একরি কলি 
[রবলশর্] পতাকা রনরদণষ্ট হলব। বো হলব নয, এিা অমুক বযরিি 
[রবশ্বাসঘাতকতাি] প্রতীক।’’ (বুখািী, মুসরেম) 594  

يب َسِعيٍد اخل درِّي  3/1594
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل :  ريض اهلل عنهَوَعْن أ

َ
أ

ِّ ََغِدٍر لَِواٌء ِعْنَد اْستِِه يوَم الِقيَاَمِة ي ْرَفع  ََل  بَِقَدرِ َغْدرِهِ، »: عليه وسلم، قَاَل 
للُِك 

ْعَظم  َغْدراً ِمنْ 
َ
الَ َوالَ ََغِدَر أ

َ
ةٍ  أ ِمريِ ََعمذ

َ
 رواه مسلم.  «أ

৩/১৫৯৪। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রকয়ামলতি রদলন 
প্রলতযক রবশ্বাসঘাতলকি পািায় একিা পতাকা থাকলব, যালক তাি 
রবশ্বাসঘাতকতা অনুপালত উঁচু কিা হলব। নজলন নিলখা! 
িাষ্ট্রনায়লকি [রবশ্বাসঘাতক হলে তাি] নচলয় বড় রবশ্বাসঘাতক 

                                                           
594 সহীহুে বুখািী ৩১৮৬, ৩১৮৭, ৩১৮৮, ৬১৭৭, ৬১৭৮, ৬৯৬৬, ৭১১১, 

মুসরেম ১৭৩৬, ১৭৩৭, ইবনু মাজাহ ২৮৭২, আহমাদ ৩৮৯০, ২৯৪৯, 
৪১৮৯, ১২০৩৫, ১২১০৯, ১৩২০০, ১৩৪৪৬, দালিমী ২৫৪২ 
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আি অনয নকউ হলত পালি না।’’ (মুসরেম) 595  

ّ صىل اهلل عليه وسلم  4/1595 يِِبِ
َريَرَة ريض اهلل عنه َعِن انلَ يب ه 

َ
َوَعْن أ

ْم يَْوَم الِقَياَمِة : قَاَل اهلل َتَعاََل »: قَاَل  ه  نَا َخْصم 
َ
ْعَطى ِِب : ثاَلَثٌَة أ

َ
ٌل أ  ث مذ رَج 

، َولَْم  ِجرياً، فَاْسَتْوََف مِْنه 
َ
ٌل اْستَأَجَر أ ، َورَج  َكَل َثَمَنه 

َ
رذاً فَأ ٌل بَاَع ح  َغَدَر، َورَج 

ْجرَه  
َ
 رواه ابلخاري.  «ي ْعِطِه أ

৪/১৫৯৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত,  নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেলিন, 
‘‘রতন প্রকাি নোক এমন আলি, রকয়ামলতি রদন যালদি প্ররতবাদী 
স্বয়ং আরম; [১] নস বযরি, নয আমাি নালম অেীকািাবদ্ধ হে, পলি 
তা িে কিে। [২] নস বযরি, নয স্বাধ্ীন মানুর্লক [প্রতাির্া 
রদলয়] রবরক্র কলি তাি মূেয িের্ কিে। [৩] নস বযরি, নয 
নকান মজুিলক খারিলয় তাি রনকি নথলক পুিাপুরি কাজ রনে, 
রকন্তু তাি মজুিী রদে না।’’ (বুখািী) 596  

 بَاب  اّنلذْْهِ َعِن الَْمِنّ بِالَْعِطيذِة َوحَنْوَِها -118

                                                           
595 মুসরেম ১৭৩৮, রতিরমযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ২৮৭৩, আহমাদ ১০৬৫১, 

১০৭৫৯, ১০৯১০, ১০৯৫৮, ১১০৩৫, ১১১৯৩, ১১২২২, ১১২৬৯, ১১৩৮৪ 
596 সহীহুে বুখািী ২২২৭, ২২৭০, ইবনু মাজাহ ২৫৪২, আহমাদ ৮৪৭৭ 



 

603 

পরিলেদ - ২৭৮ : কাউলক রকিু দান বা অনুগ্রহ কলি তা 
নোলকি কালি প্রকাশ ও প্রচাি কিা রনলর্ধ্ 

  আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

 ﴿  ٰ ُّيه  ي 
 

ن  ٱ اأ ي وا   ََّلِ ُن ام  وا  ُتب   ّل   ء  ق    ِطلُ د  مص  ِ  تُِك نِّ ل  ٱب  ٱو   م 
ى  ل   : ابلقرة] ﴾ ٢٦٤ ذ 

264  ] 

অথণাৎ নহ ঈমানদাির্র্! দালনি কথা প্রচাি কলি এবং কষ্ট 
রদলয় নতামিা নতামালদি দানলক নষ্ট কলি রদও না। (সূিা বাকািাহ 
২৬৪ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 

ن  ٱ ﴿ٓۡ ي ن   ََّلِ و م   يُنفُِق
 

م  و   أ لِ  ِف  ل ُه بِي ِ ٱ س  مَ  ّلَل ُت   ّل   ُث ون  ي ُِع ا   ب وا   م  ُق نف 
 

ّن   أ ّل    ام   و 
ذ  

 
 [  262: ابلقرة] ﴾ ٢٦٢ ىأ

অথণাৎ যািা আল্লাহি পলথ আপন ধ্ন বযয় কলি অতঃপি যা 
বযয় কলি, তাি কথা বলে নবড়ায় না [এবং ঐ দালনি বদলে 
কাউলক] কষ্টও নদয় না, [তালদি পুিস্কাি িলয়লি তালদি 
প্ররতপােলকি রনকি, বস্তুতঃ তালদি নকান িয় ননই এবং তািা 
দুঃরখতও হলব না।] (সূিা বাকািাহ ২৬২ আয়াত) 
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ّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  1/1596 يب َذٍرّ ريض اهلل عنه َعِن انليَِِبِ
َ
: َوَعْن أ

ر  إََلِْهمْ » م  اهلل  يَْوَم الِقيَاَمِة، َوالَ َيْنظ  ه  ْم َعَذاٌب ثاَلَثٌَة الَ ي َكلِّم  يِِهْم َولَه  ، َوالَ ي َزكِّ
َلمٌ 

َ
ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ثاََلَث ِمَراٍر : قَاَل  «أ َها رَس 

َ
ب و َذٍرّ : َفَقَرأ

َ
َخاب وا : قَاَل أ

وَل اهلِل ؟ قَاَل  ْم يَا رَس  وا َمْن ه  ْنِفق  ِسلَْعتَه  بِاحلَلِِف »: وََخُِس  ، وَالم  ، وَالَمنذان  ّْسبِل  الم 
 رواه مسلم.  «لََكذِِب ا

ّْسبِل  إَِزاَره  »: ويف روايٍة ََل   ْسَفَل ِمَن : َيْعِِن  «الم 
َ
ْسِبَل إَِزارَه  َوثَْوَبه  أ الم 

يَالَِء   .الَكْعبَنْيِ لِلخ 

১/১৫৯৬। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত,  একদা 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
রতন বযরিি সলে আল্লাহ কথা বেলবন না, তালদি রদলক 
তাকালবন না এবং তালদিলক পরবত্রও কিলবন না। আি তালদি 
জনয হলব মমণন্তুদ শারস্ত।’’ বর্ণনাকািী বলেন, এরূপ রতরন রতনবাি 
বেলেন। তখন আবূ যািণ বেলেন, ‘বযথণ ও েরতগ্রস্ত নহাক, তািা 
কািা নহ আল্লাহি িসূে?’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘নয [পালয়ি] র্াঁলিি নীলচ কাপড় ঝুরেলয় 
পলি, দান কলি নয প্রচাি কলি নবড়ায় এবং রমথযা কসম নখলয় 
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রনলজি পর্যদ্রবয রবরক্র কলি।’’ (মুসরেম)597  

এি অনয বর্ণনায় আলি, ‘‘নয র্াঁলিি নীলচ েুরে ঝুরেলয় 
পলি।’’ এি অথণ হলে, নয বযরি তাি েুরে, কাপড় ইতযারদ 
অহংকালিি সালথ র্াঁলিি নীলচ ঝুরেলয় পলি। 

 

 بَاب  اّنلذْْهِ َعِن ااْلِْفتَِخارِ َواْْلَِْغِ  -111

পরিলেদ - ২৭৯ : র্বণ ও রবলদ্রাহাচির্ কিা রনলর্ধ্ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, ﴿   ل و   ف  ُك ُّز  ُ  ا  ت ُكم  س  ُف ن
 

و   أ ع   ُه
 

نِ  ل مُ أ ٰ ٱ بِم  َق   ﴾ ٣٢ َت
[  32:  انلجم]  

অথণাৎ নতামিা আত্ম্প্রশংসা কলিা না। রতরনই সমযক জালনন 
আল্লাহ-িীরু নক। (সূিা নজম ৩২ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 

ا ﴿ َِّنم  ِيُل ٱ إ ب َس ين  ٱ َع    ل ظ   ََّلِ ون  ّي  س  ٱ لُِم َا ب   ّنل ي  ون  و   ٱ ِف  ُغ
ِ  ِض ۡرل   ي  ٰ  قِِّ ل   ٱ بِغ  ل  و 

ُ
ب   ل ُهم   ئِك  أ ا ذ   ع 

                                                           
597 মুসরেম ১০৬, রতিরমযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৫৬৪, ৪৪৫৮, ৪৪৫৯, 

৫৩৩৩, আবূ দাউদ ৪০৮৭, ইবনু মাজাহ ২২০৮, আহমাদ ২০৮১১, 
২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০, ২১০৩৪, দালিমী ২৬০৫ 



 

606 

ِِلمر 
 

  [  42: الشورى] ﴾ ٤٢ أ

অথণাৎ নকবে তালদি রবরুলদ্ধ বযবস্থা গ্রহর্ কিা হলব, যািা 
মানুলর্ি ওপি অতযাচাি কলি এবং পৃরথবীলত অলহতুক 
রবলদ্রাহাচির্ কলি নবড়ায়। তালদি জনযই িলয়লি নবদনাদায়ক 
শারস্ত। (সূিা শূিা ৪২ আয়াত) 

ول  اهلِل صىل  :قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن ِعيَاِض بِن ِِحَاٍر  1/1597 قَاَل رَس 
َحٌد لََعَ »: اهلل عليه وسلم

َ
وا َحَّتذ الَ َيْبِِغَ أ ْن تََواَضع 

َ
ْوََح إَِِلذ أ

َ
إِنذ اهلَل َتَعاََل أ

َحدٍ 
َ
َحٌد لََعَ أ

َ
َحٍد، َوالَ َيْفَخَر أ

َ
 رواه مسلم.  «أ

১/১৫৯৭। ইয়ায ইবলন রহমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মহান আল্লাহ 
আমালক প্রতযালদশ কলিলিন নয, নতামিা পিস্পলিি প্ররত নম্রতা 
ও রবনয় িাব প্রদশণন কি। যালত নকউ নযন অলনযি প্ররত 
অতযাচাি না কিলত পালি এবং নকউ কালিা সামলন র্বণ প্রকাশ না 
কলি।’’ (মুসরেম)598    

 শলব্দি অথণ: সীমােঙ্ঘন কিা, অতযাচাি কিা, রবলদ্রাহাচির্ بيغ

কিা ইতযারদ। 

                                                           
598 মুসরেম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, 

১৭৮৭৪ 
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َريَرَة ريض اهلل عنه 2/1599 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ل  »: وسلم، قَاَل  مْ : إَِذا قَاَل الرذج  ه  ْهلَك 
َ
َو أ ، َفه   رواه مسلم. «َهلََك اّنلذاس 

২/১৫৯৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি 
[র্বণিলি] বলে, নোলকিা সব ধ্বংস হলয় নর্ে, নস তালদি মলধ্য 
সবণারধ্ক নবরশ ধ্বংলসানু্মখ।’’ (মুসরেম)599    

প্ররসদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী [ ْم ه   কাফ’ বলর্ণ নপশ হলব। [যাি‘ [أْهلَك 
অথণ হলব: নস তালদি মলধ্য সবণারধ্ক নবরশ ধ্বংলসানু্মখ।] ‘কাফ’ 
বলর্ণ যবি রদলয়ও বর্ণনা কিা হলয়লি। [যাি অথণ: নসই তালদিলক 
ধ্বংস কিে।] ‘সবাই উেলন্ন নর্ে বা ধ্বংস হলয় নর্ে’ বো নসই 
বযরিি জনয রনলর্ধ্, নয র্বণিলি সকেলক অবজ্ঞা কলি ও 
রনলজলক সবণলেষ্ঠ নিলব ঐ কথা বলে। এিাই হে হািাম। রকন্তু 
নকান বযরি যরদ নোকলদি মলধ্য িীনদািীি অিাব প্রতযে কলি 
িীনী আলবলর্ি বশীিূত হলয় দুঃখ প্রকাশ কিাি মানলস ঐ কথা 
মুখ নথলক নবি কলি, তাহলে তালত নকান েরত ননই। উোমার্র্ 
এরূপই বযাখযা রদলয়লিন। উি বযাখযাকািী উোমার্লর্ি মলধ্য 
ইমাম মালেক ইবলন আনাস, খাোবী, হুমাইদী [িহঃ] প্রমুলখি নাম 
                                                           
599 মুসরেম ২৬২৩, আবূ দাউদ ৪৯৮৩, আহমাদ ৮৩০৯, ৯৬৭৮, ১০৩১৯, 

মুওয়াত্তা মারেক ১৮৪৫ 
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উলল্লখলযার্য। আরম আমাি ‘আযকাি’ নামক গ্রলন্থ তাি উপি 
আলোকপাত কলিরি। 

يذامٍ  -181
َ
ّْسلِِمْيَ فَْوَّق ثاََلثَِة أ ْجَراِن َبْيَ الْم   بَاب  ََتِْرْيِم الْه 

ْو حَنِْو ذىلَِك 
َ
ٍر بِِفّْسٍق أ ْو َتَظاه 

َ
ْورِ أ  إاِلذ ِْلِْدَعٍة ِِف الَْمْهج 

পরিলেদ - ২৮০ : রতনরদলনি অরধ্ক এক মুসরেলমি অনয 
মুসরেলমি সালথ কথা-বাতণা বি িাখা হািাম। তলব যরদ 
রবদআতী, প্রকাশয মহাপাপী ইতযারদ হয়, তাহলে তাি 

সালথ সম্পকণ তযার্ কিাি কথা রিন্ন 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, ﴿ ا َِّنم  ون  ُمؤ  ل  ٱ إ ُن ِخ   ِم ر إ ة ص   و 
 

أ وا  ف  ُِح ي    ل و   ب  خ 
 

 ١٠ ُكمي  أ
[  11: احلجرات] ﴾  

অথণাৎ সকে ঈমানদািিা নতা পিস্পি িাই িাই, সুতিাং 
নতামিা দুই িাই-এি মলধ্য সরি স্থাপন কি। (সূিা হুজুিাত ১০ 
আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, ﴿   ُوا ن و  ا ع  ت  ِ ل  ٱ َع    و  ق  ٱو   ِبّ ُ ّتلَ ى  ّل   و  ُوا   و  ن او  ع  ِ ٱ َع    ت   مِ ث  ل 
[  2: دة املائ] ﴾ ٢ نِِ و   ُعد  ل  ٱو    

অথণাৎ পাপ ও সীমােঙ্ঘলনি কালজ নতামিা এলক অলনযি 
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সাহাযয কলিা না। (সূিা মালয়দাহ ২ আয়াত) 

نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1599
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

وا، َوالَ ََتَ »: وسلم وا، َوالَ َتَباَغض  وا، َوالَ تََدابَر  ون وا ِعَباَد اهللِ الَ َتَقاَطع  وا، َوك  اَسد 
َخاه  فَْوَّق ثاَلَث

َ
َر أ ْن َيْهج 

َ
ّْسلٍِم أ  متفق َعلَيْهِ .  «إِْخَواناً، َوالَ حَيُِل لِم 

১/১৫৯৯। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নতামিা পিস্পি সম্পকণ-নিদ কলিা না, এলক অপলিি রবরুলদ্ধ 
শত্রুিাবাপন্ন হলয়া না, পিস্পলিি রবরুলদ্ধ রবলির্ নপার্র্ কলিা না, 
পিস্পি রহংসা কলিা না। নতামিা আল্লাহি বাো, িাই িাই হলয় 
যাও। নকান মুসরেলমি জনয এিা ববধ্ নয় নয, নস তাি িাইলয়ি 
সালথ রতন রদলনি নবরশ কথাবাতণা বো বি িাখলব।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 600  

يُوَب ريض اهلل عنه  . 1/1611
َ
يب أ

َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َخاه  فَْوَّق ثاَلَِث ََلَالٍ »: وسلم قَاَل 
َ
َر أ ْن َيْهج 

َ
ّْسلٍِم أ يَلَْتِقَياِن، َفي ْعرِض  : ال حَيُِل لِم 

 بِالّسذ 
 
ِي َيْبَدأ َما اَّلذ  متفق َعلَيْهِ .  «الَمِ َهَذا، َوي ْعرِض  َهَذا، وََخرْي ه 

                                                           
600 সহীহুে বুখািী ৬০৫৬, ৬০৭৬, মুসরেম ২৫৫৯, রতিরমযী ১৯৩৫, আবূ 

দাউদ ৪৯১০, আহমাদ ১১৬৬৩, ১২২৮০, ১২৬৪০, ১২৭৬৭, ১২৯৪১, 
মুওয়াত্তা মারেক ১৬৮৩ 
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 ২/১৬০০। আবূ আইয়ূব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নকান 
মুসরেলমি জনয এিা ববধ্ নয় নয, নস তাি িাইলয়ি সালথ রতন 
রদলনি নবরশ কথাবাতণা বো বি িালখ। যখন তািা পিস্পি 
সাোৎ কলি, তখন এ এ রদলক মুখ রফিায় এবং ও ওরদলক মুখ 
রফরিলয় ননয়। আি তালদি দু’জলনি মলধ্য উত্তম বযরি নসই হলব, 
নয সাোৎকালে প্রথলম সাোম নপশ কিলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম)601  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  3/1611 يِبْ ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ِّ اْمرٍِئ الَ ت ْعَرض  ا»: عليه وسلم
ِّ اثْنَْيِ وَََخْيٍس، َفيَْغِفر  اهلل  للُِك 

ْعَمال  ِِف لُك 
َ
أل

ول   ، َفَيق  ِخيِه َشْحنَاء 
َ
وا : ي ْْشِك  بِاهللِ َشيْئاً، إاِلذ اْمَرءاً ََكنَْت بَيَْنه  َوَبْيَ أ ك  اتْر 

 رواه مسلم.  «َهَذيِْن َحَّتذ يَْصَطلَِحا

৩/১৬০১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘প্রলতযক নসাম ও বৃহস্পরতবাি আমেসমূহ নপশ কিা হয়। 
সুতিাং প্রলতযক নসই বাোলক েমা কলি নদওয়া হয়, নয আল্লাহি 
সালথ নকান রকিুলক অংশীদাি স্থাপন কলিরন। তলব নসই বযরিলক 
নয়, যাি সালথ তাি অনয মুসরেম িাইলয়ি শত্রুতা থালক। 
                                                           
601 সহীহুে বুখািী ৬০৭৭, ৬২৩৭, মুসরেম ২৫৬০, রতিরমযী ১৯৩২, আবূ 

দাউদ ৪৯১১, আহমাদ ২৩০১৭, ২৩০৬৪, ২৩০৭৩, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৮২ 
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[তালদি সম্পলকণ] বো হয়, এলদি দু’জনলক সরি কিা পযণন্ত 
অবকাশ দাও।’’ (মুসরেম) 602  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن َجابٍِر ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  4/1612 َسِمْعت  رَس 
ْول   ْيَطاَن قَْد يَئِ »: وسلم َيق  َصلُوَن ِِف َجِزيَرةِ الَعَرِب، إِنذ الّشذ ْن َيْعب َده  الم 

َ
َس أ

مْ   رواه مسلم.  «َولَِكْن ِِف اّتلذْحِريِش بَيَْنه 

৪/১৬০২। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ কথা 
বেলত শুলনরি, ‘‘রনশ্চয় শয়তান এ বযাপালি রনিাশ হলয় পলড়লি 
নয, আিব িীলপ নামাযী (মুসরেম)িা তাি পূজা কিলব। তলব [এ 
রবর্লয় সুরনরশ্চত] নয, নস তালদি মলধ্য উস্কারন রদলয় [উলত্তজনা 
সৃরষ্ট কলি তালদি রনলজলদি মলধ্য িন্দ্ব-কেলহ রেপ্ত কিলত সফে 
হলব।]’’ (মুসরেম) 603  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  عَ  5/1613 يِبْ ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : نْه  قَاَل َوَعْن أ قَاَل رَس 

َخاه  فَْوَّق ثاَلٍَث، َفَمْن َهَجَر فَْوَّق ثاَلٍَث »: عليه وسلم
َ
َر أ ْن َيْهج 

َ
ّْسلٍِم أ الَ حَيُِل لِم 

                                                           
602 মুসরেম ২৫৬৫, রতিরমযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯১৬, ইবনু মাজাহ 

১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১৬১, ৮৯৪৬, ৯৯০২, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৮৬, 
১৬৮৭ 

603 মুসরেম ২৮১২, রতিরমযী ১৯৩৭, আহমাদ ১৩৯৭৫, ১৪৪০২, ১৪৫২৩, 
১৪৬১৮ 
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ب و داود بإسناد لََعَ رشط ابلخاري ومسلم.  «َفَماَت، َدَخَل اّنلذارَ 
َ
 رواه أ

৫/১৬০৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নকান 
মুসরেলমি জনয এ কাজ ববধ্ নয় নয, তাি নকান মুসরেম িাইলয়ি 
সালথ রতন রদলনি ঊলধ্বণ কথাবাতণা বি িাখলব। সুতিাং নয বযরি 
রতন রদলনি ঊলধ্বণ কথাবাতণা বি িাখলব এবং নসই অবস্থায় মািা 
যালব, নস জাহান্নালম প্রলবশ কিলব।’’ (আবূ দাঊদ বুখািী-মুসরেলমি 
শতণাধ্ীন সূলত্র) 604  

6/1614  ّ يب َحْدرٍَد األسلَِِمِ
َ
يب ِخراٍش َحْدرَِد بِن أ

َ
الُسلَِِمّ : َوي َقال  . َوَعْن أ

ْول  :  ريض اهلل عنهالَصَحايِب  نَه  َسِمَع انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، َيق 
َ
َمْن » :أ

َو َكَّسْفِك َدِمهِ  َخاه  َسَنًة َفه 
َ
ب و داود بإسناد صحيح.  «َهَجَر أ

َ
 رواه أ

৬/১৬০৪। আবূ রখিাশ হাদিাদ ইবলন আবূ হাদিাদ আসোমী, 
মতান্তলি সুোমী সাহাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন নয, ‘‘নয বযরি 
তাি নকান (মুসরেম) িাইলয়ি সলে বিিবযাপী বাকযাোপ বি 
কিলব, তা হলব তাি িিপাত ঘিালনাি মত।’’ (আবূ দাঊদ রবশুদ্ধ 

                                                           
604 আবূ দাউদ ৪৯১২, ৪৯১৪, মুসরেম ২৫৬২, আহমাদ ৮৮৪৮ 
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সূলত্র) 605  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه  7/1615 َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  أًن رَس  يِبْ ه 
َ
َوَعْن أ

ؤْ » : وسلم َر م  ْؤِمٍن أْن يذْهج  ِمناً فَْوَّق ثاََلٍث، فَإَْن َمرذْت بِِه ثاََلٌث، اَل حَيُِل لِم 
ْجِر، َوإٍْن لَْم 

َ
ََك ِِفْ اأْل اَلَم، َفَقِد اْشََتَ ، َولْي َّسلِّْم َعلَْيِه، فَإِْن َردذ َعلَْيِه الّسذ فَلَْيلَْقه 

َّسلِّم  ِمَن الَْهْجَرةِ  ثِْم، وََخَرَج الْم  واه  أبو داود بإسناٍد ر. «يَر دذ َعلَْيِه، َفَقْد بَاَء بِاإْلِ
 .إذا ََكنَِت اهلْجَرة  هلِل تَعاَل فَلَيْس ِمْن هَذا ِف َشٍء : قال أبو داود . حسن 

৭/১৬০৫। আবূ হুিাইিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: নকান মুরমন 
নোলকি পলে অনয নকান মু‘রমন নোকলক রতনরদলনি নবরশ তযার্ 
কলি থাকা ববধ্ নয়। রতন রদন অরতক্রম হওয়াি পি যরদ সাোৎ 
কলি ও তালক সাোম নদয় এবং অপিজনও সাোলমি জবাব নদয়, 
তলব দু’জনই সাওয়াব পালব। যরদ নস সাোলমি উত্তি না নদয়, 
তাহলে গুনাহর্াি হলব এবং সাোমকািী তযার্ কিাি গুনাহ নথলক 
পরিত্রার্ যালব। [আবূ দাঊদ হারদসরি হাসান সনলদ বর্ণনা 
কলিলিন]606 

                                                           
605 আবূ দাউদ ৪৯১৫, আহমাদ ১৭৪৭৬ 
606 আরম [আেবানী) বেরিঃ হাদীসরিলক হাসান আখযা নদয়াি বযাপালি 

রবরূপ মন্তবয িলয়লি। কাির্ এি সনলদ রহোে মাদানী িলয়লিন। 
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আবু দাউদ বলেন, তলব যরদ মহান আল্লাহি কািলর্ নস 
তালক পরিতযার্ কলি থালক তলব নসিা এি অন্তিুণি নয়।  

 

ْوَن اّثلذالِِث  -180  بَاب  اّنلذْْهِ َعْن  َتَناِِجْ اِثْنَْيِ د 

ثَا  ْن يذَتَحدذ
َ
َو أ َما، َويِفْ بَِغرْيِ إِْذنِِه إاِلذ حِلَاَجٍة َوه  ه  ا ِِبَْيث  اَل يَّْسَمع  رَِسً

ه   َث اِْثَناِن بِلَِّساٍن اَل َيْفَهم   َمْعَناه  َما إَِذا ََتَدذ

পরিলেদ - ২৮১ : রতনজলনি একজনলক নিলড় দু’জলনি 
কানাকারন 

নকান স্থালন একলত্র রতনজন থাকলে, একজনলক নিলড় তাি 
অনুমরত না রনলয় দু’জলন কানাকারন কিা [বা প্রথম বযরিলক 
নর্াপন কলি নকান কথা বোবরে কিা] রনলর্ধ্। তলব 
প্রলয়াজনবশতঃ এমন নর্াপন-িালব নকান গুপ্ত কথা বো নয, যালত 
তৃতীয়-জন নযন তা না শুনলত পায়, তাহলে তা ববধ্। অনুরূপ 
দু’জলনি এমন িার্ায় কথা বো যা তৃতীয় বযরি বুলঝ না, তাও 
রনরর্লদ্ধি পযণায়িুি। 

                                                                                                            

হারফয যাহাবী বলেনঃ তালক নচনা যায় না। নদখুন ‘‘ইিওয়াউে 
র্ােীে’’ [২০২৯)। 
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আল্লাহ বলেলিন,  

ا ﴿ َِّنم  َج  ٱ إ ى  ّنل ن   و  ي  ٱ ِم َش  [  11: املجادلة] ﴾نِ ط   ل

অথণাৎ নর্াপন পিামশণ নতা শয়তালনিই প্রলিাচনা। (সূিা 
মুজারদোহ ১০ আয়াত) 

َما  1/1616 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

 .متفق َعلَيِْه .  «َناِن د وَن اّثلذالِِث إَِذا َكن وا ثاَلثًَة، فاَلَ يَتََناََج اثْ »: وسلم قَاَل 

ب و َداو َد َوَزاَد 
َ
ب و َصاِلح : َوَرَواه  أ

َ
مَر : قَاَل أ ْرَبَعًة ؟ قَاَل : ق لْت  البِن ع 

َ
اَل : فَأ

ُكَ   .يََض 

َمَر : َعن َعبِد اهلِل بِن ِدينَاٍر، قَاَل ": املَوطأ"َوَرَواه  َمالٌِك ِِف  نَا وابْن  ع 
َ
نْت  أ ك 

، َولَيَْس ِعنْ  نَاِجيَه  ْن ي 
َ
ٌل ي ريد  أ ْقبََة الََت ِِف الُسوِق، فََجاَء رَج  َد َداِر َخادِلِ بن  ع 

ْرَبَعًة، َفَقاَل يِل 
َ
َنا أ اًل آَخَر َحََّت ك  َمَر رَج  َحٌد َغْْيِي، فََدََع ابْن  ع 

َ
َمَر أ َمَع ابِْن ع 

ي َدََع  ِل اثلَاِلِث اََّلِ خِ : َولِلَرج 
ْ
وَل اهلِل صىل اهلل اْستَأ َرا َشيْئاً، فَإيِنّ َسِمْعت  رَس 

ول   وَن َواِحدٍ »: عليه وسلم يق   . «الَ يَتََناََج اْثنَاِن د 

১/১৬০৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন [নকান 
স্থালন] একলত্র রতনজন থাকলব, তৃতীয়-জনলক নিলড় নযন দু’জলন 
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কানাকারন না কলি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 607   

উি হারদসরি ইমাম আবূ দাঊদ [স্বীয় গ্রলন্থ] বরধ্ণত আকালি 
বর্ণনা কলিলিন, আবূ সালেহ বলেন, আরম ইবলন উমািলক 
রজজ্ঞাসা কিোম, ‘যরদ [একলত্র] চািজন হয় [তাহলে দু’জলন 
কানাকারন কিা ববধ্ রক না]?’ রতরন উত্তি রদলেন, ‘তালত নতামাি 
নকান েরত হলব না।’ 

ইমাম মালেক উি হারদসলক তাঁি ‘মুঅত্তা’ গ্রলন্থ আবু্দল্লাহ 
ইবলন দীনাি নথলক উদৃ্ধত কলিলিন। আবু্দল্লাহ ইবলন দীনাি 
বলেন, আরম ও ইবলন উমাি খালেদ ইবলন উক্ববাি বাজালিি 
বারড়ি রনকি অবস্থান কিরিোম। ইতযবসলি একরি নোক এলস 
নপঁিে, যাি ইো রিে ইবলন উমালিি সালথ কালন কালন রকিু 
বেলব। আি ইবলন উমালিি সালথ আরম িাড়া আি নকউ রিে না। 
সুতিাং ইবলন উমাি তৃতীয় একজন নোকলক ডাকলেন। 
পরিলশলর্ আমিা নমাি চািজন হলয় নর্লে রতরন আমালক ও 
আহূত তৃতীয় বযরিলক সলম্বাধ্ন কলি বেলেন, ‘নতামিা একিু 
সলি দাঁড়াও। নকননা, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
607 সহীহুে বুখািী ৬২৮৮, মুসরেম ২১৮৩, আবূ দাউদ ৪৮৫১, ইবনু মাজাহ 

৩৭৭৬, আহমাদ ৪৫৫০, ৪৬৭১, ৪৮৫৬, ৫০০৩, ৫০২৬, ৫২৩৬, ৫৪০২, 
৬০২১, ৬১৯০, ৬৩০২, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৫৬, ১৮৫৭ 
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ওয়াসাল্লাম-নক একথা বেলত শুলনরি নয, ‘‘[একলত্র রতনজন 
থাকলে] একজনলক নিলড় নযন দু’জলন কানাকারন না কলি।’’ 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه 2/1617 َن رَس 
َ
أ

ْنت ْم ثاَلَثًَة، فاَلَ يَ »: وسلم قَاَل  وا إَِذا ك  تََناََج اْثَناِن د وَن اآلَخِر َحَّتذ ََتَْتلِط 
ِْزن ه   نذ َذلَِك حي 

َ
ْجِل أ

َ
 متفق َعلَيْهِ .  «بِاّنلذاِس، ِمْن أ

২/১৬০৭। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন [একলত্র] 
রতনজন থাকলব, তখন নোকলদি সলে রমরেত না হওয়া অবরধ্ 
একজনলক নিলড় দু’জলন নযন কানাকারন না কলি। কাির্, এলত 
[তযি বযরিলক] মনঃকলষ্ট নফো হলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 608  

 

ابذةِ  -181  بَاب  اّنلذْْهِ َعْن َتْعِذيِْب الَْعْبِد َواّدلذ

ْو 
َ
ّ أ ِِعٍ ةِ َوالَْوّدَلِ بَِغرْيِ َسَبٍب ََشْ

َ
َدِب َوالَْمْرأ

َ
 قَْدرِ اأْل

 َزائٍِد لََعى

পরিলেদ - ২৮২ : দাস-দাসী, পশু, রনজ স্ত্রী অথবা 
                                                           
608 সহীহুে বুখািী ৬২৯০, মুসরেম ২১৮৪, রতিরমযী ২৮২৫, আবূ দাউদ 

৪৮৫১, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৫, আহমাদ ৩৫৫০, ৪০২৯, ৪০৮২, ৪০৯৫, 
৪১৬৪, ৪৪১০, ৪৪২২, দালিমী ২৬৫৭ 
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নিলেলমলয়লক শিয়ী কাির্ িাড়া আদব নদওয়াি জনয 
যতিুকু জরুিী তাি নথলক নবরশ শারস্ত নদওয়া রনলর্ধ্ 

মহান আল্লাহ বলেন, 

﴿  ِ ب ي  و   ل  ٱو  ِح   نِ دِل  ي ان  س   إ بِِذ ر  ل  ٱ و  س   ل  ٱو   م   ت   ِل   ٱو   ب   ُق يِ م  ِ ل   ٱو   ِك ِي ار ر  ل  ٱ ذ رِ ل   ٱو   ب   ُق  ا
ِحبِ ٱو   ُنبِ ل ُ ٱ ِ  لَّصا لِ ٱ نِ ب  ٱو   بِ ۢنل   ٱب ِي ب َس ا ل م  ت   و  ل ك  ي   م 

 
َ م   أ ُكم  ُب  ّل   ّلَل  ٱ إِنَ  ُن ن ُُيِ ن   م   َك 

ّل  ُم   ا وًرا ت  ُخ  [  36:  الّنساء] ﴾ ٣٦ ف 

অথণাৎ রপতা-মাতা, আত্ম্ীয়-স্বজন, রপতৃহীন, অিাবগ্রস্ত, 
আত্ম্ীয় ও অনাত্ম্ীয় প্ররতলবশী, সেী-সাথী, পথচািী এবং 
নতামালদি অরধ্কািিুি দাস-দাসীলদি প্ররত সিযবহাি কি। রনশ্চয় 
আল্লাহ আত্ম্ম্ভরি দারম্ভকলক িােবালসন না। (সূিা রনসা ৩৬ আয়াত) 

َما  1/1619 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل: وََعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
 عليه أ

ةٍ َسَجَنْتَها َحَّتذ َماتَْت، فََدَخلَْت فِيَها اّنلذاَر، الَ »: وسلم، قَاَل  ٌة ِِف ِهرذ
َ
بَِت اْمرَأ ِذّ ع 

ْرِض 
َ
ل  ِمْن َخَّشاِش األ ْطَعَمْتَها وََسَقْتَها، إِْذ َحبََّسْتَها، َوالَ ِِهَ تََرَكْتَها تَأك 

َ
.  «ِِهَ أ

 متفق َعلَيْهِ 

১/১৬০৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘এক 
মরহোলক একরি রবড়ালেি জনয শারস্ত নদওয়া হলয়লি। নস তালক 
নবঁলধ্ নিলখরিে এবং অবলশলর্ নস মািা রর্লয়রিে, পরির্রতলত 
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মরহো তািই কািলর্ জাহান্নালম প্রলবশ কিে। নস যখন তালক 
নবঁলধ্ নিলখরিে, তখন তালক আহাি ও পারন রদত না এবং তালক 
নিলড়ও রদত না নয, নস কীি-পতে ধ্লি খালব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
609  

، : َوَعنْه   2/1619 ونَه  ْم يَْرم  نَه  َمَر بِِفتْيَاٍن ِمْن ق َريٍْش قَْد نََصب وا َطْياً وَه 
َ
أ

َ َخاِطئٍَة ِمْن نَ  َمَر َتَفَرق وا، َوقَْد َجَعل وا لَِصاِحِّب الَّطْْيِ لُك  ْوا ابَْن ع 
َ
بِْلهْم، فَلََما َرأ

َمَر  وَل اهلِل صىل : َفَقاَل اْبن  ع  َمْن َفَعَل َهَذا ؟ لََعَن اهلل  َمْن َفَعَل َهَذا، إَِن رَس 
 متفق َعلَيْهِ . اهلل عليه وسلم لََعَن َمِن اَتََذ َشيْئاً ِفيِه الُروح  َغَرّضاً 

২/১৬০৯। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
একবাি কুিাইশ বংলশি করতপয় নবযুবলকি রনকি রদলয় 
অরতক্রম কিাি সময় েেয কিলেন নয, তািা একরি পাখীলক 
নবঁলধ্ [হালতি রনশানা রঠক কিাি মানলস তাি উপি রনদণয়-িালব] 
তীি মািলি। তািা পাখীি মারেলকি সালথ এই চুরি কলিরিে নয, 
প্ররতরি েেযভ্রষ্ট তীি তাি হলয় যালব। সুতিাং যখন তািা ইবলন 
উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু-নক নদখলত নপে, তখন িত্রিে হলয় 
পারেলয় নর্ে। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু বেলেন, ‘এ কাজ 
নক কলিলি? নয এ কাজ কলিলি তাি উপি আল্লাহি অরিশাপ। 
রনঃসলেলহ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নসই বযরিি 
                                                           
609 সহীহুে বুখািী ২৩৬৫, ৩৩১৮, ৩৪৮২, মুসরেম ২২৪২, দালিমী ২৮১৪ 
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উপি অরিশাপ কলিলিন, নয নকান এমন রজরনসলক [তাি তীি-
নখোি] েেযবস্তুলত পরির্ত কলি, যাি মলধ্য প্রার্ আলি।’ (বুখািী 
ও মুসরেম) 610  

نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  3/1611
َ
ول اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َنََه رَس 

ْن ت ْصََبَ ابَلَهائِم  
َ
 هِ متفق َعلَيْ . وسلم أ

৩/১৬১০। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জীব-জন্তুলদি 
নবঁলধ্ নিলখ [তীি বা বেুলকি রনশানা রঠক কিাি ইোয়] হতযা 
কিলত রনলর্ধ্ কলিলিন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 611  

َقرِّ  4/1611 َويِد بن م  ّ س  يب َلََعٍ
َ
يْت ِِن : قَاَل  ريض اهلل عنهٍن َوَعْن أ

َ
لََقْد َرأ

ول  َمَرنَا رَس 
َ
نَا فَأ ْصَغر 

َ
ٍن َما نَلَا َخاِدٌم إاَِل َواِحَدٌة لََّطَمَها أ َقِرّ َسابَِع َسبَْعٍة ِمْن بَِِن م 

ْن ن ْعِتَقَها
َ
 .«َسابَع إْخَوٍة ِِل »: ويف روايةٍ . رواه مسلم. اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أ

 ৪/১৬১১। আবূ আেী সুয়াইদ ইবলন মুক্বারিণন িারদয়াল্লাহু 

                                                           
610 সহীহুে বুখািী ৫৫১৪, ৫৫১৫, মুসরেম ১৯০৮, নাসায়ী ৪৪৪১, ৪৪৪২, 

আহমাদ ৪৬০৮, ৪৯৯৮, ৫২২৫, ৫৫৬২, ৫৬৪৯, ৫৭৬৭, ৬২২৩, দালিমী 
১৯৭৩ 

611 সহীহুে বুখািী ৫৫১৩, মুসরেম ১৯৫৬, নাসায়ী ৪৪৩৯, আবূ দাউদ 
২৮১৬,ইবনু মাজাহ ৩১৮৬, আহমাদ ১১৭৫১, ১২৩৩৫, ১২৪৫১, ১২৫৭০ 
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আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আরম েেয কলিরি নয, 
মুক্বারিণলনি সাত নিলেি মলধ্য আরম সপ্তম রিোম। আমালদি 
একরি মাত্র দাসী রিে। তালক আমালদি নিাি িাই চড় নমলিরিে। 
তখন িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক তালক 
মুি কলি রদলত আলদশ কিলেন।’ (মুসরেম) 612  অনয এক বর্ণনায় 
আলি, ‘আমাি িাইলদি মলধ্য আরম সপ্তম রিোম।’ 

وٍد ابَلْدرِِيّ ريض اهلل عنه قَاَل  5/1612 يب َمسع 
َ
َْضِب  : َوَعْن أ

َ
نْت  أ ك 

بَا َمّْسع و»: غ الَماً يِل بِالَسْوِط، فََسِمْعت  َصْوتاً ِمْن َخلِِْف 
َ
ْفَهِم  «دٍ اِْعلَْم أ

َ
فَلَْم أ

ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم،  َو رَس  الَصوَْت ِمَن الَغَضِّب، فَلََما َدنَا ِمِِنّ إَِذا ه 
ول   َو َيق  المِ »: فَإَِذا ه  ْقَدر  َعلَْيَك مِْنَك لََعَ َهَذا الغ 

َ
نذ اهلَل أ

َ
وٍد أ بَا َمّْسع 

َ
.  «اِْعلَْم أ

لت   َْضِب  َمْمل وَكً بَ : َفق 
َ
بَداً اَل أ

َ
فََسَقَط الَسوْط  ِمْن يَِدي ِمْن : َويِف ِرَوايٍَة . ْعَده  أ

لْت  : َويِف ِرَوايٍَة . َهيْبَِتِه  ٌر لِوَْجِه اهلِل َتَعاََل، َفَقاَل : َفق  َو ح  وَل اهلِل، ه  َما »: يَا رَس 
َ
أ

ْتَك اّنلذار   ْو لََمّسذ
َ
، أ  .رواه مسلم بهذه الروايات .  «لَْو لَْم َتْفَعْل، لَلََفَحْتَك اّنلذار 

৫/১৬১২। আবূ মাসঊদ বাদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম একদা আমাি একরি নর্াোমলক চাবুক 
মািরিোম। ইতযবসলি রপিন নথলক এই শব্দ শুনলত নপোম  
‘নজলন নিলখা, নহ আবূ মাসঊদ!’ রকন্তু নক্রাধ্ারিত অবস্থায় শব্দিা 
                                                           
612 মুসরেম ১৬৫৮, রতিরমযী ১৫৪২, আবূ দাউদ ৫১৬৬, ৫১৬৬, ৫১৬৭, 

আহমাদ ১৫২৭৬, ২৩২২৮ 
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বুঝলত পািোম না। যখন নসই [শব্দকািী] আমাি রনকিবতণী হে, 
তখন সহসা নদখোম নয, রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম। রতরন বেরিলেন, ‘নজলন নিলখা আবূ মাসঊদ! ওি 
উপি নতামাি যতিা েমতা আলি, নতামাি উপি আল্লাহ তা‘আো 
আিও নবরশ েমতাবান।’ তখন আরম বেোম, ‘এিপি নথলক 
আরম আি কখলনা নকান নর্াোমলক মািধ্ি কিব না।’ 

এক বর্ণনায় আলি, তাঁি িলয় আমাি হাত নথলক চাবুকরি 
পলড় নর্ে। আরম বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আল্লাহি সন্তুরষ্ট 
অজণলনি উলদ্দলশয ওলক স্বাধ্ীন কলি রদোম।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘নশান! তুরম যরদ তা না কিলত, 
তাহলে জাহান্নালমি আগুন নতামালক অবশযই দগ্ধ অথবা স্পশণ 
কিত।’’ (মুসরেম) 613  

َما  6/1613 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : وَعِن ابِن ع 
َ
أ

ْن ي ْعتَِقه  »: قَاَل 
َ
اَرتَه  أ ، فَإِنذ َكفذ ْو لََطَمه 

َ
.  «َمْن َُضََب غ الََماً ََل  َحّداً لَْم يَأتِِه، أ

 رواه مسلم

৬/১৬১৩। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি রনজ 
নর্াোমলক এমন অপিালধ্ি সাজা নদয়, যা নস কলিরন অথবা 
তালক চড় মালি, তাহলে তাি প্রায়রশ্চত্ত হে, নস তালক মুি কলি 
নদলব।’’ (মুসরেম) 614  

َما . 7/1614 نَه َمَر : َوَعْن ِهَشاِم بِن َحِكيِم بِن ِحَزاٍم ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
أ

وِسِهم   َّب لََعَ ر ؤ  وا ِِف الَشْمِس، وَص  قِيم 
 
ْنبَاِط، َوقَْد أ

َ
نَاٍس ِمَن األ

 
بِالَشاِم لََعَ أ

َعَذب وَن ِِف اخلََراِج : َما َهَذا ؟ ِقيَل : َفَقاَل ! الَزيْت   وا ِِف : ايٍَة َويِف ِروَ  -ي  ِبس  ح 
ول  : َفَقاَل ِهَشاٌم  -اجِلْزَيِة  وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  شَهد  لََسِمْعت  رَس 

َ
: أ

ب وَن اّنلذاس ِِف اّدُلْنَيا» َعِذّ ِيَن ي  ب  اَّلذ ، . «إِنذ اهلَل ي َعِذّ ِمِْي، فََحَدثَه 
َ
فََدَخَل لََعَ األ

لُوا َمَر بِِهْم فَخ 
َ
 ه مسلمروا. فَأ

৭/১৬১৪। রহশাম ইবলন হাকীম ইবলন রহযাম িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রসরিয়ায় এমন রকিু চার্ী নোলকি রনকি রদলয় 
তাঁি যাত্রা হরেে, যালদিলক নিালদ দাঁড় করিলয় তালদি মাথাি 
উপি নতে নেলে নদওয়া হরেে। রতরন প্রশ্ন কিলেন, ‘বযাপাি 
রক?’ বো হে, ‘ওলদিলক জরমি কি [আদায় না নদওয়াি] জনয 
সাজা নদওয়া হলে।’ অনয বর্ণনায় আলি নয, ‘িাজসব [আদায় না 
কিাি] কািলর্ ওলদিলক বেী কিা হলয়লি।’ রহশাম বেলেন, ‘আরম 
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সােয রদরে নয, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এ 
কথা বেলত শুলনরি নয, ‘‘আল্লাহ তা‘আো নসসব নোকলদিলক কষ্ট 
নদলবন, যািা নোকলদিলক কষ্ট নদয়।’’ অতঃপি রহশাম আমীলিি 
রনকি রর্লয় এ হারদসরি নশানালেন। রতরন তালদি সম্পলকণ রনলদণশ 
জারি কিলেন এবং তালদিলক মুি কলি রদলেন। (মুসরেম)615  

َما، قَاَل  9/1615 ول اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  ى رَس 
َ
َرأ

نَْكَر َذلَِك َفَقاَل عليه وسلم ِِحَار
َ
وَم الوَْجِه، فَأ ْقََص »: اً َموْس 

َ
ه  إاِلذ أ ِسم 

َ
واهللِ الَ أ

ٍء ِمَن الوَْجهِ  َول  َمْن َكَوى . «ََشْ
َ
َو أ وَِي ِِف َجاِعَرَتيِْه، َفه  َمارِهِ فَك  َوأَمَر ِِبِ

 رواه مسلم. اجلَاِعَرَتنْيِ 

৮/১৬১৫। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এমন একরি র্াধ্া 
নদখলত নপলেন, যাি নচহািা দার্া হলয়রিে। তা নদলখ রতরন 
অতযরধ্ক অসলন্তার্ প্রকাশ কিলেন। অতঃপি বেলেন, ‘‘আল্লাহি 
কসম! আরম ওি নচহািা নথলক সবলচলয় দূিবতণী অলে দার্ব। 
[আগুলনি িযাঁকা রদলয় রচহ্ন নদব।]’’ অতঃপি রতরন রনজ র্াধ্া 
সম্পলকণ রনলদণশ কিলেন এবং তাি পািায় দার্া হে। সুতিাং 
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রতরনই প্রথম বযরি রযরন [র্াধ্াি] পািা নদলর্রিলেন। (মুসরেম) 616  

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم َمَر َعلَيِْه ِِحَاٌر قَْد و ِسَم ِِف : َوَعنْه   9/1616
َ
أ

ِي وََسَمه  لَعَ »: وَْجِهِه، َفَقاَل  يضاً . رواه مسلم. «َن اهلل  اَّلذ
َ
نَه : ويف رواية ملسلم أ

ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعِن الََضِْب ِِف الوَْجِه، وََعِن الوَْسِم ِِف الوَْجهِ   .رَس 

৯/১৬১৬। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী  সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি রদলয় একরি র্াধ্া অরতক্রম কিে, 
যাি নচহািা দার্া হলয়রিে। তখন রতরন বেলেন, ‘‘নয এি নচহািা 
নদলর্লি, তাি প্ররত আল্লাহি অরিসম্পাত নহাক।’’ (মুসরেম)617  

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম নচহািায় মািলত ও দার্লত রনলর্ধ্ কলিলিন।’ 

ِّ َحَيَواٍن َحَّتذ اّنلذْملََة َوحَنَْوَهابَاب  ََتِْرْيِم اّتلذ  -181
 ْعِذيِْب بِاّنلذارِ ِِفْ لُك 

পরিলেদ - ২৮৩ : নয নকান প্রার্ী এমনরক রপপঁলড়লক 
আগুন রদলয় পুরড়লয় শারস্ত নদওয়া রনলর্ধ্ 
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َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل . 1/1617 يِبْ ه 
َ
ول اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ َبَعثَنَا رَس 

َما  «إِْن وََجْدت ْم ف الَناً َوف الناً »:  َبْعٍث، َفَقاَل وسلم ِِف  لنَْيِ ِمْن ق َريٍْش َسَماه  لِرَج 
َما بِاّنلذارِ »

ْحرِق وه 
َ
وجَ  «فَأ رَْدنَا اخلر 

َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِحنْيَ أ إِِنّ »: ث َم قَاَل رَس 

ْرِق وا ف الناً َوف الن ْن َت 
َ
ْم أ َمْرت ك 

َ
ْنت  أ ب  بَِها إاِلذ اهلل، فَإِْن ك  اً، َوإِنذ اّنلذاَر الَ ي َعِذّ

َما َما فَاْقت ل وه  وه   رواه ابلخاري. «وََجْدت م 

১/১৬১৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একবাি 
আমালদিলক একরি অরিযালন পাঠালেন এবং কুিাইশ বংশীয় দুই 
বযরিি নাম রনলয় আলদশ রদলেন নয, ‘নতামিা যরদ অমুক ও 
অমুকলক পাও, তাহলে তালদিলক আগুন রদলয় জ্বারেলয় রদও।’ 
অতঃপি যখন যাত্রা শুরু কিোম, তখন রতরন বেলেন, ‘‘আরম 
নতামালদিলক অমুক অমুক নোকলক আগুন রদলয় জ্বাোলত 
বলেরিোম। রকন্তু আগুন রদলয় জ্বাোলনাি শারস্ত নকবে আল্লাহই 
নদন। রবধ্ায় নতামিা যরদ তালদিলক পাও, তাহলে তালদিলক হতযা 
কলি রদও।’’ (বুখািী) 618  

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  2/1619 وِل اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َمسع  َنا َمَع رَس  ك 
ََرًة َمَعَها َخْذنَا  عليه وسلم ِِف َسَفٍر، فَاْنَّطلََق حِلَاَجِتِه، فََرأْينَا ِح 

َ
فَرَْخاِن، فَأ
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، فََجاَء انَليِبُ  صىل اهلل عليه وسلم  فَرَْخيَْها، فََجاَءِت احل َمَرة  فََجَعلَْت َتْعرِش 
َها إََِلْها»: َفَقاَل  ى قَْرَيَة َنْمٍل قَْد .  «َمْن فََجَع َهِذهِ بَِوّدَلَِها ؟، ر ُدوا َوّدَلَ

َ
َورَأ

َّق »: َحَرْقنَاَها، َفَقاَل  ، قَاَل : ق لْنَا  «َهِذهِ؟ َمْن َحرذ َب »: ََنْن  ْن ي َعِذّ
َ
إِنذه  الَ يَنْبَِِغ أ

ب و داود بإسناد صحيح.  «بِاّنلذارِ إاِلذ َرُب اّنلذارِ 
َ
 رواه أ

২/১৬১৮। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, এক সফলি আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সলে রিোম। রতরন নপশাব-পায়খানা কিলত চলে 
নর্লেন। অতঃপি আমিা একরি োে িলেি [হুম্মািাহ] পাখী 
নদখোম। পাখীরিি সালথ তাি দুলিা বাচ্চা আলি। আমিা তাি 
বাচ্চাগুলোলক ধ্লি রনোম। পাখীরি এলস [আমালদি] আলশ-পালশ 
ঘুিলত োর্ে। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
রফলি এলেন এবং বেলেন, ‘‘এই পাখীরিলক ওি বাচ্চালদি জনয 
নক কলষ্ট নফলেলি? ওলক ওি বাচ্চা রফরিলয় দাও।’’ তািপি রতরন 
রপঁপলড়ি একরি র্তণ নদখলত নপলেন, নযিালক আমিা জ্বারেলয় 
রদলয়রিোম। তা নদলখ রতরন রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘‘এ র্তণরি নক 
জ্বাোে?’’ আমিা জবাব রদোম নয, ‘আমিা [জ্বারেলয়রি]।’ রতরন 
বেলেন, ‘‘আগুলনি মারেক [আল্লাহ] িাড়া আগুন রদলয় শারস্ত 
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নদওয়া আি কালিা জনয সেত নয়।’’ (আবূ দাঊদ রবশুদ্ধ সূলত্র) 619  

ّ ِِبٍَقّ َطلََبه  َصاِحب ه   -181  بَاب  ََتِْرْيِم َمْطِل َغِِنٍ

পরিলেদ - ২৮৪ : পাওনাদালিি পাওনা আদালয় ধ্নী 
বযরিি 

িাে-বাহানা ববধ্ নয় 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, ﴿ ۞ َّلَل  ٱ إِن  
 

م  ي أ رُُك ن ُم
 

ُدوا   أ  ٱ تُؤ 
ٰ  ِت ٰ   م   ل   ِل  ه   إ

 
اأ ِه    ل

[  59:  الّنساء] ﴾ ٥٨  

অথণাৎ আল্লাহ নতামালদিলক রনলদণশ রদলেন নয, আমানত তাি 
মারেকলক প্রতযপণর্ কিলব। (সূিা রনসা ৫৮ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন,  ﴿   ِن إ ن   ف  ِم
 

ع   أ مب  ُك ع   ُض ل   اض  ب  ّدِ ف  يٱ ُيؤ  ُِمن  ؤ  ٱ ََّلِ  ت
م   

 
هُ أ ت  ِل    ۥن  قِ و  َبهُ  ّلَل  ٱ َت [  293: ابلقرة] ﴾ ٢٨٣ ۥَ ر   

অথণাৎ যরদ নতামিা পিস্পি পিস্পিলক রবশ্বাস কি, তাহলে 
যালক রবশ্বাস কিা হয় [যাি কালি আমানত িাখা হয়] নস নযন 
[রবশ্বাস বজায় নিলখ] আমানত প্রতযপণর্ কলি এবং তাি 

                                                           
619 আবূ দাউদ ২৬৭৫, আহমাদ ৩৮২৫ 



 

629 

প্ররতপােক আল্লাহলক িয় কলি। (সূিা বাকািাহ ২৮৩ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1619 يِبْ ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ْم لََعَ َمِِلٍء فَلَْيتَْبع»: وسلم، قَاَل  ك  َحد 
َ
تْبَِع أ

 
لٌْم، َوإَِذا أ ّ ظ  متفق .  «َمْطل  الَغِِنِ

 َعلَيْهِ 

১/১৬১৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ বলেলিন, ‘‘ধ্নী বযরিি [ঋর্ আদালয়ি বযাপালি] িাে-
বাহানা কিা অনযায়। আি নতামালদি কাউলক যখন নকান ধ্নী 
বযরিি হাওয়াো কলি নদওয়া হলব, তখন তাি উরচত, তাি 
অনুসির্ কিা।’’ [অথণাৎ তাি কালি ঋর্ তেব কিা।] (বুখািী ও 
মুসরেম) 620  

ْوِب ََل   -181 نَّْساِن ِِفْ هَِبٍة لَْم ي َّسلِّْمَها إََِل الَْمْوه   بَاب  َكَراَهِة َعْوِد اإْلِ

পরিলেদ - ২৮৫ : উপহাি বা দালনি বস্তু নফিৎ ননওয়া 
অপিেনীয় কাজ 

                                                           
620 সহীহুে বুখািী ২২৮৭, ২২৮৮, ২৪০০, মুসরেম ১৫৬৪, রতিরমযী ১৩০৮, 

নাসায়ী ৪৬৮৮, ৪৬৯১, আবূ দাউদ ৩৩৪৫, ইবনু মাজাহ ২৪০৩, আহমাদ 
৭২৯১, ৭৪৮৮, ৮৬৭৯, ৮৭১৫, ৯৬৭৬, ২৭৭৭৮, ২৭৩৯২, ২৭২৩৯, 
মুওয়াত্তা মারেক ১৩৯৭, দালিমী ২৫৮৬ 
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নয দালনি বস্তু গ্রহীতালক আলদৌ অপণর্ কিা হয়রন, তা নফিৎ 
ননওয়া অ-পিেনীয়। আি রনজ সন্তানলদিলক নকান রকিু দান 
কিাি পি---তা তালদি হালত তুলে নদওয়া নহাক আি না নহাক---
তা পুনিায় নফিৎ ননওয়া অনবধ্। অনুরূপিালব সদকা, যাকাত বা 
কাফফািাস্বরূপ নকান বস্তু কাউলক নদওয়াি পি তাি রনকি নথলক 
দাতাি সিাসরি খরিদ কিা অপিেনীয়। তলব হযা,ঁ গ্রহীতাি রনকি 
নথলক যরদ তা অনয কালিা কালি হস্তান্তরিত হয়, তলব তা ক্রয় 
কিলে নকান েরত ননই।  

َما  1/1621 وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  َن رَس 
َ
أ

ود  ِِف ِهَبتِِه ََكلَُكِْب يَرِْجع  ِِف َقْيئِهِ »: وسلم، قَاَل  ِي َيع  ويف . متفق َعلَيِْه .  «اَّلذ
ِ »: رواية  ، ث مذ َيع ود  ِِف َقْيئِِه َمَثل  اَّلذ ي يَرِْجع  ِِف َصَدقَتِِه، َكَمَثِل الَُكِْب يَِِقء 
ل ه    . «الَعائِد  ِِف ِهبَتِِه ََكلَعائِِد ِِف َقْيئِهِ »: ويف روايٍة .  «َفَيأك 

 ১/১৬২০। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি 
রনলজি দান রফরিলয় ননয়, নস ঐ কুকুলিি মত, নয বরম কলি, 
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তািপি তা আবাি নখলয় নফলে।’’ (বুখািী ও মুসরেম)621  

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নয বযরি সদকাি মাে নফিৎ ননয় 
তাি উদাহির্ রঠক ঐ কুকুলিি নযায়, নয বরম কলি তািপি 
আবাি তা িের্ কলি।’’ 

অনয আি এক বর্ণনায় আলি, ‘‘দান কলি নফিৎ গ্রহর্কািী 
বযরি, বরম কলি পুনিণের্কািীি মত।’’ 

َمَر بِن اخلََّطاِب  2/1621 َِحَلْت  لََعَ فََرٍس ِِف : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن ع 
نَه  

َ
، َوَظنَنْت  أ َيه  ْشرَتِ

َ
ْن أ

َ
رَْدت  أ

َ
َّضاَعه  اََّلِي ََكَن ِعنَده ، فَأ

َ
ه   َسِبيِل اهلِل فَأ يَِبيع 

لْت  انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، َفَقاَل 
َ
ْد ِِف »: بِر ْخٍص، فََسأ ِ َوالَ َتع  الَ تَّْشََتِه

ْعَطاَكه  بِِدْرَهٍم ؛ فَإِنذ الَعائَِد ِِف َصَدقَتِِه ََكلَعائِِد ِِف َقْيئِهِ 
َ
.  «َصَدقَتَِك َوإِْن أ

 متفق َعلَيْهِ 

২/১৬২১। উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘আমাি একরি নঘাড়া রিে, যা আরম আল্লাহি িাস্তায় 
[বযবহালিি জনয এক মুজারহদলক] দান কিোম। যাি কালি এিা 
রিে, নস এিালক নষ্ট কলি রদে। [অথণাৎ যলথারচত যে কিলত না 

                                                           
621 সহীহুে বুখািী ২৫৮৯, ২৬২১, ২৬২২, ৬৯৭৫, মুসরেম ১৬২২, রতিরমযী 

১২৯৮, নাসায়ী ৩৬৯৩-৩৭০৫, ৩৭১০, আবূ দাউদ ৩৫৩৮, ইবনু মাজাহ 
২৩৮৫, আহমাদ ১৮৭৫, ২১২০, ২২৫০, ২৫২৫, ২৬১৭, ৩০০৬, ৩২১১ 
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পািলে নঘাড়ারি রুগ্ন বা দুবণে হলয় পড়ে]। ফলে আরম তা রকলন 
রনলত চাইোম এবং আমাি ধ্াির্া রিে নয, নস নসরি সস্তা দালম 
রবরক্র কিলব। [এ সম্পলকণ] আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক রজজ্ঞাসা কিলে রতরন বেলেন, ‘‘তুরম তা ক্রয় 
কলিা না এবং নতামাি [নদওয়া] সাদকাহ রফরিলয় রনলয়া না; যরদও 
নস নতামালক তা এক রদিহালমি রবরনমলয় রদলত চায়। নকননা, 
দান কলি নফিৎ গ্রহর্কািী বযরি, বরম কলি পুনিণের্কািীি 
মত।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 622  

 

كِْيِد ََتِْرْيِم َماِل اَْلَتِْيمِ  -181
ْ
 بَاب  تَأ

পরিলেদ - ২৮৬ : এতীলমি মাে িের্ কিা কলঠািিালব 
রনরর্দ্ধ 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ِنَ  ﴿ ين  ٱ إ   ََّلِ
 

ون  ي أ لُ م   ُك
 

ل   م   ت   ِل   ٱ ل  و   أ ا ًماُظ م  َِّن   إ
 

ون  ي أ لُ م   ِف  ُك ِِه ن و ّص   اُ ن ار   ُبُط ي  س  و  و   ن  ل 

                                                           
622 সহীহুে বুখািী ২৬২৩, ১৪৯০, ২৬৩৬, ২৯৭০, ৩০০৩, মুসরেম ১৬২০, 

রতিরমযী ৬৬৮, নাসায়ী ২৬১৫, ২৬১৬, আবূ দাউদ ১৫৯৩, ইবনু মাজাহ 
২৩৯০, ২৩৯২, আহমাদ ১৬৭, ২৬০, ২৮৩, ৩৮৬, মুওয়াত্তা মারেক ৬২৪, 
৬২৫ 
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ي   عِ  [  11:  الّنساء] ﴾ ١٠ اس 

অথণাৎ রনশ্চয় যািা রপতৃহীন [এতীম]নদি সম্পদ অনযায়িালব 
গ্রাস কলি, তািা আসলে রনলজলদি উদলি অরগ্ন িের্ কলি। আি 
অরচলিই তািা জ্বেন্ত আগুলন প্রলবশ কিলব। (সূিা রনসা ১০ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন,  ﴿   ّل ق   و  وا  ت  ُب ل   ر  ا ِيمِ ِل   ٱ م  ِ  إَِّل  ت ح   ِه   لَِّت ٱب
 

نُ أ  ﴾ ١٥٢ س 
[  152: االنعام]  

অথণাৎ রপতৃহীন [অনাথ] বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পযণন্ত সৎ উলদ্দশয 
িাড়া তাি সম্পরত্তি রনকিবতণী হলয়া না। (সূিা আন‘আম ১৫২ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলিন, 

ي س   ﴿ ن ك   ٔ  و  و نِ  لُ ل   م  ٖ ت   ِل   ٱ ع  حر إِص   قُ َُهم   ل  ُ  ل ر ي  ن خ  وُهم   ِإَو لُِط ِخ   ُُت ا إ ُُكم ۡ و   ف  ع   ّلَلُ ٱو   ن مُ ّي   ل 
ف  ل  ٱ ِحِِ ُمّص  ل  ٱ ِمن   ِسد  ُم ل و   ل ا   و  ع   ّلَلُ ٱ ء  ش 

ُكم ۡ ل   ت  ّز   ّلَل  ٱ إِنَ  ن  ي ّزِ مر  ع  ي ِك  [  221: ابلقرة] ﴾ ٢٢٠ ح 

অথণাৎ নোলক নতামালক রপতৃহীনলদি সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কলি; 
বে, তালদি উপকালিি নচষ্টা কিাই উত্তম। আি যরদ নতামিা 
তালদি সালথ রমলে রমলশ থাক, তাহলে তািা নতামালদি িাই। 
আল্লাহ জালনন নক রহতকািী ও নক অরনষ্টকািী। (সূিা বাকািাহ ২২০ 
আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل 1/1622 يِبْ ه 
َ
ّ صىل اهلل عليه وسلم، َوَعْن أ يِِبِ

 عنه َعِن انلَ
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وبَِقاِت »: قَاَل  ْبَع الم  َن ؟ قَاَل : قَال وا  «!اِْجَتنِب وا الّسذ وَل اهلِل، َوَما ه  ك  »: يَا رَس  ْ الِْشّ
كْ 
َ
َبا، وَأ ْكل  الِرّ

َ
، وَأ ، َوَقْتل  اّنلذْفِس الذِِت َحرذَم اهلل  إاِلذ بِاحَلِقّ ْحر  ل  َماِل بِاهللِ، َوالِّسّ

ْؤِمَناِت الَغافاِلَِت  ْحَصَناِت الم  متفق . «اَلَتِيِم، َواّتلذَوِلّ يَْوَم الزذْحِف، َوقَْذف  الم 
 َعلَيْهِ 

১/১৬২২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা সাত প্রকাি 
ধ্বংসাত্ম্ক কমণ নথলক দূলি থাক।’’ নোলকিা বেে, ‘নসগুলো রক 
রক? নহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, [১] ‘‘আল্লাহি সালথ 
রশিক কিা। [২] যাদু কিা। [৩] অনযায়িালব এমন জীবন হতযা 
কিা, যালক আল্লাহ হািাম কলি রদলয়লিন। [৪] সুদ খাওয়া। [৫] 
এতীলমি ধ্ন-সম্পদ িের্ কিা। [৬] ধ্মণযুদ্ধ কােীন সমলয় 
[ির্লেত্র] নথলক পৃষ্ঠ প্রদশণন কলি পোয়ন কিা। [৭] সতী-সাধ্বী 
উদাসীনা মুরমন নািীলদি চরিলত্র রমথযা কেঙ্ক আলিাপ কিা।’’ (বুখািী 
ও মুসরেম) 623  

 

َبا -181  بَاب  َتْغلِْيِظ ََتِْرْيِم الِرّ

                                                           
623 সহীহুে বুখািী ২৭৬৭, ২৭৬৬, ৫৭৬৪, ৬৮৫৭, মুসরেম ৮৯, নাসায়ী 

৩৬৭১, আবূ দাউদ ২৮৭৪ 
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পরিলেদ - ২৮৭ : সুদ খাওয়া সাংঘারতক হািাম কাজ 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 

ين  ٱ ﴿   ََّلِ
 

ون  كُ ي أ و  ٱ لُ ب  ّرِ ون   ّل   ا  ل ُم و ُق َِّل  ّي  ا إ م  ومُ  ك  ُق يٱ ّي  َبُطهُ  ََّلِ خ  ت  ي  ٱ ّي  َش ۡ ل  ٱ ِمن   نُ ط   ل ّسِ  م 
م   لِك  ذ    ُه َّن

 
ِأ ُو   ب ا ا  ق ال َِّنم  ث   عُ ي  ل   ٱ إ و  ٱ ُل ِم ب  ّرِ َل  ا َ ل ح 

 
أ َرم   ع  ي  ل   ٱ ّلَلُ ٱ و  و  ٱ و ح  ب  ّرِ ن ا ۡ ل م  ا   ف  هُ ج  و   ۥء  ةر م  ن ِعظ   ّمِ

 ِ ّبِه ه   ٱف   ۦَر ت  ل هُ  ن ا ۥف  ف   م  ل  م   س 
 

أ ِل   ۥ  ُرهُ و  ُِ ٱ إ ن   ّلَل م  د   و  ٰ  ع  ل  و 
ُ

أ ِك  ف  ص   ئ
 

رِٖ ٱ ُب ح   أ َا ا ُهم   ّنل ه  ِي  ف
ن  خ    و م   ٢٧٥ ِِلُ قُ ّي  و  ٱ ّلَلُ ٱ ح  ب  ّرِ ر   ا  ل ُي ق   ٱ ِب و  َّصد  : ِإََل قَْوَل َتَعاََل [  276  ،275: ابلقرة] ﴾ ٢٧٦ تِِ ل
﴿  ٰ ّيُ ي 

 
اأ ن  ٱ ه  ي وا   ََّلِ ُن م  ا وا  ٱ ء  ُق ُروا   ّلَل  ٱ َت ذ  ا و  ن   ب َِق   م  وٰ ٱ ِم ب  ّرِ  [  279: ابلقرة] ﴾ ٢٧٨ ا  ل

‘‘যািা সুদ খায় তািা [রকয়ামলত] নসই বযরিি মত দণ্ডায়মান 
হলব, যালক শয়তান স্পশণ িািা পার্ে কলি রদলয়লি। তা এ জনয 
নয তািা বলে, ‘বযবসা নতা সূলদি মতই।’ অথচ আল্লাহ বযবসালক 
ববধ্ ও সুদলক অনবধ্ কলিলিন। অতএব যাি কালি তাি 
প্ররতপােলকি উপলদশ এলসলি তািপি নস [সুদ খাওয়া নথলক] 
রবিত হলয়লি, সুতিাং [রনরর্দ্ধ হওয়াি পূলবণ] যা অতীত হলয়লি তা 
তাি [জনয েমাহণ হলব], আি তাি বযাপাি আল্লাহি এখরতয়াি-
িুি। রকন্তু যািা পুনিায় [সুদ নখলত] আিম্ভ কিলব, তািাই 
নদাযখ-বাসী; নসখালন তািা রচিকাে থাকলব। আল্লাহ সুদলক 
রনরশ্চহ্ন কলিন এবং দানলক বৃরদ্ধ নদন। আল্লাহ নকান অকৃতজ্ঞ 
পারপষ্ঠলক িােবালসন না। ....নহ ঈমানদাির্র্! নতামিা আল্লাহলক 
িয় কি এবং সূলদি যা বলকয়া আলি তা বজণন কি; যরদ নতামিা 
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ঈমানদাি হও। আি যরদ নতামিা [সুদ বজণন] না কি, তাহলে 
আল্লাহ ও তাি িসূলেি পে নথলক যুদ্ধ সুরনরশ্চত জালনা। রকন্তু 
যরদ নতামিা তওবা কি, তলব নতামালদি মূেধ্ন নতামালদিই। 
নতামিা কালিা উপি অতযাচাি কিলব না এবং রনলজিাও 
অতযাচারিত হলব না।’’ (সূিা বাকািাহ ২৭৫-২৭৯ আয়াত) 

এ রবর্লয় সহীহ গ্রলন্থ প্ররসদ্ধ অলনক হারদস রবদযমান। তাি 
মলধ্য পূলবণাি পরিলেলদ আবূ হুিাইিা কতৃণক বরর্ণত [১৬২১নং] 
হারদসরি অনযতম। 

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1623 ول اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َمسع  لََعَن رَس 
وَِّكَه   َبا َوم  سِلمٌ . عليه وسلم آِكَل الِرّ  َرَواه  م 

 .وََشاِهَديِْه َوََكتِبَه  : ِمِذي وََغْي ه  َزاَد الرِتّ 

১/১৬২৩। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সুদলখাি ও 
সূদদাতালক অরিশাপ কলিলিন।’ (মুসরেম) 624 

                                                           
624 মুসরেম ১৫৯৭, রতিরমযী ১২০৬, নাসায়ী ৩৪১৬, আবূ দাউদ ৩৩৩৩, ইবনু 

মাজাহ ২২৭৭, আহমাদ ৩৭১৭, ৩৭২৯, ৩৭৯৯, ৩৮৭১, ৪০৭৯, ৪২৭১, 
৪৩১৫, ৪৪১৪, দালিমী ২৫৩৫ 
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রতিরমযী ও অনযানয  গ্রন্থকাির্র্ এ শব্দগুরে বরধ্ণত আকালি 
বরর্ণত কলিলিন, ‘এবং সূলদি সােীিয় ও সূলদি নেনলদন 
নেখকলক [অরিশাপ কলিলিন।]’ 

 

يَاءِ  -188  بَاب  ََتِْرْيِم الِرّ

পরিলেদ - ২৮৮ : ‘রিয়া’ [নোক-প্রদশণনমূেক কাযণকোপ] 
হািাম 

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ا   ﴿ م  ُرو   و  ِم
ُ

َِّل  ا  أ ع   إ وا  ِِل  ي  ُم   ّلَل  ٱ ُبُد ُ  لِِّص ين  ٱ ل   [  5: ابلينة] ﴾دّلِ

অথণাৎ তািা নতা আরদষ্ট হলয়রিে আল্লাহি আনুর্লতয 
রবশুদ্ধরচত্ত হলয় একরনষ্ঠ-িালব তাঁি ইবাদত কিলত। (সূিা বাইরয়নাহ 
৫ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন,  

ب   ّل   ﴿ وا  ُت لُ ق    ِط د  ُِكمص  ِ  ت نِّ ل  ٱب  ٱو   م 
ى  ل   يٱك   ذ  قُ  ََّلِ فِ ُن ُ  ي ل  ا ِئ ا   ۥم  َاِس ٱ ء  ر : ابلقرة] ﴾ ٢٦٤ ّنل

264  ] 

অথণাৎ নহ ঈমানদাির্র্! দালনি কথা প্রচাি কলি এবং কষ্ট 
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রদলয় নতামিা নতামালদি দানলক নষ্ট কলি রদলয়া না ঐ নোলকি 
মত নয রনলজি ধ্ন নোক নদখালনাি জনয বযয় কলি। (সূিা বাকািাহ 
২৬৪ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলিন, 

ٰ   ل  ٱ إِنَ  ﴿ ي  ُم قِ ُخ    فِ ون  ي و   ّلَل  ٱ ِدُع ُه ُهم  خ    و  ا ِدُع و   ِإَوذ  ُم ا ِل   ا  ق  و  ٱ إ ل  ِ لَّص وا   ة ُم ل    ق ا ا س   ُك
ا   ُر  َاس  ٱ ُءون  ي ّل   ّنل ن  ي ذ   و  ُرو َِّل  ّلَل  ٱ ُك ل   إ ِي ل  [  142:  الّنساء] ﴾ ١٤٢ ق 

অথণাৎ রনশ্চয় মুনারফক [কপি] বযরিিা আল্লাহলক প্রতারিত 
কিলত চায়। বস্তুতঃ রতরনও তালদিলক প্রতারিত কলি থালকন 
এবং যখন তািা নামালয দাড়ঁায় তখন বশরথলেযি সালথ রনিক 
নোক-নদখালনাি জনয দাঁড়ায় এবং আল্লাহলক তািা অল্পই স্মির্ 
কলি থালক। (সূিা রনসা ১৪২] 

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1624 يِبْ ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َسِمْعت  رَس 
ول   ِك، َمْن َعِمَل : قَاَل اهلل َتَعاََل »: عليه وسلم َيق  ْ ََكءِ َعِن الِْشّ ْغََّن الُْشَ

َ
نَا أ

َ
أ

َكه   َك فِيِه َمِع َغرْيِي تََرْكت ه  َوَِشْ َْشَ
َ
 رواه مسلم.  «َعَمالً أ

১/১৬২৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি, মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘আরম সমস্ত অংশীদািলদি চাইলত 
অংশীদারি [রশকণ] নথলক অরধ্ক অমুখালপেী। নকউ যরদ এমন 
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কাজ কলি, যালত নস আমাি সলে অনয কাউলক অংশীদাি স্থাপন 
কলি, তাহলে আরম তালক তাি অংশীদারি [রশকণ] সহ বজণন 
করি।’’ [অথণাৎ তাি আমেই নষ্ট কলি রদই।] (মুসরেম) 625  

ول  : َوَعنْه، قَاَل . 2/1625 وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  إِنذ »: َسِمْعت  رَس 
 ، ِِتَ بِِه، َفَعرذفَه  نِْعَمَته 

 
ٌل اْست ّْشِهَد، فَأ َل اّنلذاِس ي ْقََض يَوَم الِقَياَمِة َعلَْيِه رَج  وذ

َ
أ

: قَاَل . قَاتَلْت  فِيَك َحَّتذ اْست ّْشِهْدت  : َل َفَما َعِملَْت فِيَها ؟ قَا: َفَعَرَفَها، قَاَل 
َقاَل  ْن ي 

َ
ِحَب لََعَ ! َجرِيٌء : َكَذبَْت، َولَِكنذَك قَاتَلَْت أل ِمَر بِِه فَّس 

 
َفَقْد قِيَل، ث مذ أ

لِِْقَ ِِف اّنلذارِ 
 
 . وَْجِهِه َحَّتذ أ

 
رآَن، فَأ  الق 

َ
، َوقَرَأ ٌل َتَعلذَم الِعلَْم َوَعلذَمه  ِِتَ بِِه َورَج 

فَه  نَِعَمه  َفَعَرَفَها  ، : َفَما َعِملَْت فِيَها ؟ قَاَل : قَاَل . َفَعرذ َتَعلذْمت  الِعلَْم َوَعلذْمت ه 
رآَن، قَاَل  َوقَرَأَت ! ََعلٌِم : َكَذبَْت، َولِكنذَك َتَعلذْمَت َِل َقاَل : َوقَرَأت  فِيَك الق 

ْرآَن َِل َقاَل  َو قَارٌِئ ؛ َفقَ : الق  لِِْقَ ه 
 
ِحَب لََعَ وَْجِهِه َحَّتذ أ ِمَر بِِه فَّس 

 
ْد قِيَل، ث مذ أ

فَه  . ِِف اّنلذارِ  ِِتَ بِِه َفَعرذ
 
ْصَناِف الَماِل، فَأ

َ
ْعَطاه  ِمْن أ

َ
َع اهلل  َعلَْيِه، وَأ ٌل وَسذ َورَج 

، َفَعَرَفَها  ْن َما تََرْكت  مِ : َفَما َعِملَْت فِيَها ؟ قَاَل : قَاَل . نَِعَمه 
َ
ُِب أ ْن َسبيٍل َت 

ْنَفْقت  فِيَها لََك 
َ
ْنَفَق فِيَها إاِلذ أ ! َجَواٌد : َكَذبَْت، َولَِكنذَك َفَعلَْت َِل َقاَل : قَاَل . ي 

لِِْقَ ِف اّنلذارِ 
 
ِحَب لََعَ وَْجِهِه َحَّتذ أ ِمَر بِِه فَّس 

 
 رواه مسلم.  «َفَقْد قِيَل، ث مذ أ

২/১৬২৫। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম শুলনরি, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
625 সহীহুে বুখািী ২৯৮৫, ইবনু মাজাহ ৪২০২, আহমাদ ৭৯৩৯, ৯৩৩৬ 
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ওয়াসাল্লাম বলেলিন নয, ‘‘রকয়ামলতি রদন অনযানয নোকলদি পূলবণ 
নয বযরিি প্রথম রবচাি হলব নস হলে একজন শহীদ। তালক 
আল্লাহি দিবালি হারজি কিা হলব। আল্লাহ তালক তাঁি নদওয়া 
ননয়ামলতি কথা স্মির্ করিলয় নদলবন। সুতিাং নস তা স্মির্ 
কিলব। অতঃপি আল্লাহ বেলবন, ‘ঐ ননয়ামলতি রবরনমলয় তুরম 
রক আমে কলি এলসি?’ নস বেলব ‘আরম নতামাি সন্তুরষ্ট োলিি 
জনয রজহাদ কলিরি এবং অবলশলর্ শহীদ হলয় নর্রি।’ আল্লাহ 
বেলবন, ‘তুরম রমথযা বেি। বিং তুরম এই উলদ্দলশয রজহাদ 
কলিি, যালত নোলকিা নতামালক বলে, অমুক একজন বীি পুরুর্। 
সুতিাং তা-ই বো হলয়লি।’ অতঃপি [রফরিশ্তালদিলক] আলদশ 
কিা হলব এবং তালক উবুড় কলি নিলন রনলয় রর্লয় জাহান্নালম 
রনলেপ কিা হলব। 

রিতীয় হলে এমন বযরি, নয ইেম রশো কলিলি, অপিলক 
রশো রদলয়লি এবং কুিআন পাঠ কলিলি। তালক আল্লাহি দিবালি 
উপরস্থত কিা হলব। আল্লাহ তালক [পৃরথবীলত প্রদত্ত] তাঁি সকে 
ননয়ামলতি কথা স্মির্ করিলয় নদলবন। নসও সব রকিু স্মির্ কিলব। 
অতঃপি আল্লাহ বেলবন, ‘এই সকে ননয়ামলতি রবরনমলয় তুরম রক 
আমে কলি এলসি?’ নস বেলব, ‘আরম ইেম রশলখরি, অপিলক 
রশরখলয়রি এবং নতামাি সন্তুরষ্ট-োলিি জনয কুিআন পাঠ কলিরি।’ 
আল্লাহ বেলবন, ‘রমথযা বেি তুরম। বিং তুরম এই উলদ্দলশয ইেম 
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রশলখি, যালত নোলকিা নতামালক আলেম বলে এবং এই উলদ্দলশয 
কুিআন পলড়ি, যালত নোলকিা নতামালক ক্বািী বলে। আি 
[দুরনয়ালত] তা বো হলয়লি।’ অতঃপি [রফরিশ্তালদিলক] রনলদণশ 
নদওয়া হলব এবং তালক উবুড় কলি নিলন রনলয় রর্লয় জাহান্নালম 
রনলেপ কিা হলব। 

তৃতীয় হলে নসই বযরি, যাি রুযীলক আল্লাহ প্রশস্ত 
কলিরিলেন এবং সকে প্রকাি ধ্ন-নদৌেত যালক প্রদান 
কলিরিলেন। তালক আল্লাহি দিবালি হারজি কিা হলব। আল্লাহ 
তালক তাঁি নদওয়া সমস্ত ননয়ামলতি কথা স্মির্ করিলয় নদলবন। 
নসও সব রকিু স্মির্ কিলব। অতঃপি আল্লাহ প্রশ্ন কিলবন, ‘তুরম 
ঐ সকে ননয়ামলতি রবরনমলয় রক আমে কলি এলসি?’ নস 
বেলব, ‘নয সকে িাস্তায় দান কিলে তুরম খুশী হও নস সকে 
িাস্তাি মলধ্য নকানরিলতও নতামাি সন্তুরষ্ট োলিি উলদ্দলশয খিচ 
কিলত িারড়রন।’ তখন আল্লাহ বেলবন, ‘রমথযা বেি তুরম। বিং 
তুরম এ জনযই দান কলিরিলে; যালত নোলক নতামালক দানবীি 
বলে। আি তা বো হলয়লি।’ অতঃপি [রফরিশ্তাবর্ণলক] হুকুম কিা 
হলব এবং তালক উবুড় কলি নিলন রনলয় রর্লয় জাহান্নালম রনলেপ 
কিা হলব। [মুসরেম ১৯০৫ নং] 626  

                                                           
626 মুসরেম ১৯০৫, রতিরমযী ২৩৮২, নাসায়ী ৩১৩৭, আহমাদ ৮০৮৭ 
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َما  3/1626 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  َن نَ : وََعِن ابِن ع 
َ
ل  لََعَ : اساً قَال وا ََل  أ إِنَا نَْدخ 

َمَر  اَلِف َما َنتلَََكَم  إَِذا َخرَْجنَا ِمْن ِعنْدِِِهْم ؟ قَاَل ابن  ع  ْم ِِبِ ول  لَه  َسالَِطيّننَا َفنَق 
َما  وِل اهلِل صىل اهلل عليه : ريَِضَ اهلل  َعنه  ُد َهَذا نِفاقاً لََعَ َعْهِد رَس  نَا َنع  ك 

 ابلخاريرواه . وسلم 

৩/১৬২৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রকিু 
নোক তাঁি রনকি রনলবদন কিে নয, ‘আমিা আমালদি শাসকলদি 
রনকি যাই এবং তালদিলক ঐ সব কথা বরে, যাি রবপিীত বরে 
তালদি রনকি নথলক বাইলি আসাি পি। [নস সম্বলি আপনাি 
অরিমত রক?]’ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু উত্তি রদলেন, 
‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি যামানায় এরূপ 
আচির্লক আমিা ‘মুনারফক্বী’ আচির্ বলে র্র্য কিতাম।’ (বুখািী)  
627  

فيَان  4/1627 ِب بِن َعبِد اهلِل بِن س  ند  قَاَل : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن ج 
عَ »: انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم َع َسمذ .  «اهلل  بِِه، َوَمْن ي َراِِئ ي َراِِئ اهلل  بِهِ  َمْن َسمذ

َما . متفق َعلَيِْه  يضاً من رواية ابن عباس ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
 .ورواه مسلم أ

৪/১৬২৭। জুেুব ইবলন আবু্দল্লাহ ইবলন সুফয়ান িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
627 সহীহুে বুখািী ৭১৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৫, আহমাদ ৫৭৯৫ 
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ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি নশানালব, আল্লাহ তা শুরনলয় 
রদলবন। আি নয বযরি নদখালব, আল্লাহ তা নদরখলয় রদলবন।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম, মুসরেম ইবলন আব্বাস নথলকও বর্ণনা কলিলিন।) 628  

** ‘নয বযরি নশানালব’ অথণাৎ নয তাি আমেলক মানুলর্ি 
সামলন প্রদশণলনি জনয প্রকাশ কিলব। ‘আল্লাহ তা শুরনলয় রদলবন’ 
অথণাৎ রকয়ামলতি রদলন [সৃরষ্টি সামলন নস কথা জারনলয়] তালক 
োরিত কিলবন। ‘নয বযরি নদখালব’ অথণাৎ নয বযরি মানুলর্ি 
সামলন স্বকৃত ননক আমে প্রকাশ কিলব যালত নস তালদি রনকি 
সম্মানাহণ হয়। ‘আল্লাহ তা নদরখলয় রদলবন’ অথণাৎ সৃরষ্টি সমু্মলখ 
তাি গুপ্ত উলদ্দলশযি কথা বযি [কলি অপমারনত] কিলবন। 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  5/1629 يِبْ ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ا ي بَْتََغ بِِه وَْجه  اهللِ »: عليه وسلم ه   -َعزذ وََجلذ  -َمْن َتَعلذَم ِعلْماً ِممذ الَ َيَتَعلذم 
: َيْعِِن  «َن اّدُلْنَيا، لَْم ََيِْد َعْرَف اجَلنذِة يَْوَم الِقَياَمةِ إاِلذ َِل ِصيَب بِِه َعَرضاً مِ 

ب و داود بإسناٍد صحيٍح واألحاديث ِف ابلاب كثْيٌة مشهورةٌ . ِرحيََها
َ
 رواه أ

৫/১৬২৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 

                                                           
628 সহীহুে বুখািী ৭১৫২, ৬৪৯৯, মুসরেম ২৯৮৭, ইবনু মাজাহ ৪২০৭, 
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‘‘নয রবদযা িািা আল্লাহি সন্তুরষ্ট োি কিা যায়, তা যরদ একমাত্র 
সামানয পারথণব স্বাথণ োলিি উলদ্দলশয নকউ রশো কলি, তাহলে নস 
রকয়ামলতি রদলন জান্নালতি সুর্িিুকুও পালব না।’’ (আবূ দাঊদ-
রবশুদ্ধ সূলত্র)  629  

আি এ মলমণ আিও প্ররসদ্ধ হারদস রবদযমান িলয়লি। 

 

نذه  ِريَاٌء َولَيَْس بِِريَاءٍ  -181
َ
م  أ  بَاب  َما ي َتَوهذ

পরিলেদ - ২৮৯ : যালক নোক ‘রিয়া’ বা প্রদশণন িালব 
অথচ তা প্রদশণন নয় 

يب ذٍر ريض اهلل عنه قَاَل  1/1629
َ
ول اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ ِقيَل لَِرس 

ي َيْعَمل  : وسلم  َل اََّلِ ه  انَلاس  َعلَيِْه ؟ قَاَل أَرأيَْت الَرج  ، َوحَيَْمد  : الَعَمَل ِمَن اخلَْْيِ
ْؤِمنِ » ى الم   رواه مسلم. «تِلَْك ََعِجل  ب ْْشَ

১/১৬২৯। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
রজজ্ঞাসা কিা হে; বেুন, ‘নয মানুর্ সৎকাজ কলি, আি নোলক 
তাি প্রশংসা কলি থালক [তাহলে এরূপ কাজ রক রিয়া বলে র্র্য 

                                                           
629 ইবনু মাজাহ ২৫২, আবূ দাউদ ২৬৬৪, আহমাদ ৮২৫২ 
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হলব?]’ রতরন বেলেন, ‘‘এিা মু’রমলনি সত্বি সুসংবাদ।’’ (মুসরেম) 
630  

[আমেকািীি মলন সুনাম ননওয়াি উলদ্দশয না থাকলে; নোক-সমালজ তাি 
সুনাম হলেও তা ‘রিয়া’ বলে র্র্য হলব না। বিং তা হলব তাি সওয়ালবি একরি 
অংশ সত্বি প্ররতদান।] 

 

ََّسِن لَِغرْيِ  -111 ْمَرِد احلْ
َ
ْجَنبِيذِة َواأْل

َ
ةِ اأْل

َ
بَاب  ََتِْرْيِم اّنلذْظِر إََِل الَْمْرأ

 َحاَجٍة ََشِْعيذةٍ 

পরিলেদ - ২৯০ : নবর্ানা নািী এবং নকালনা সুদশণন 
বােলকি রদলক শিয়ী প্রলয়াজন িাড়া তাকালনা হািাম 

মহান আল্লাহ বলেলিন, ﴿ ِل   قُل ِي  ُمؤ  لّ ن وا   ِم ُغُض ب   ِمن   ّي 
 

:  انلور] ﴾ ٣٠ رِهِمص   أ
31  ]  

অথণাৎ ঈমানদাির্র্লক বে, তািা নযন তালদি দৃরষ্টলক সংযত 
কলি। (সূিা নূি ৩০ আয়াত) 

    রতরন আিও বলেলিন, ﴿  ََسم  ٱ إِن د  ل  ٱو   ص   ل   ٱو   ع  ل ا ٰ  ُكُ  ُفؤ  ل  و 
ُ

ن   ئِك  أ ن   َك   هُ ع 
س   ّل   ُٔ م  [  36: االرَساء] ﴾ ٣٦ و  
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অথণাৎ রনশ্চয় কর্ণ, চেু ও হৃদয় ওলদি প্রলতযলকি রনকি 
বকরফয়ত তেব কিা হলব। (সূিা বানী ইস্রাঈে ৩৬ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেলিন,  ﴿   ع مُ ّي  ا   ل  ة  خ  ِن   ٱ ئ
ا ُيِ ع  ل   م  رُ ٱ ِف ُُت   و  ُّصُدو  ﴾ ١٩ ل

[  19: َغفر]  

অথণাৎ চেুি নচািা চাহরন ও অন্তলি যা নর্াপন আলি নস সম্বলি 
রতরন অবরহত। (সূিা মুরমন ১৯ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলিন, ﴿  َك   إِن َب ِ  ر 
ر  ل  ٱل  دِ ِم ا [  14: الفجر] ﴾ ١٤ ص   

অথণাৎ রনশ্চয় নতামাি প্ররতপােক সমলয়ি প্রতীোয় নথলক সতকণ 
দৃরষ্ট িালখন। (সূিা ফাজ্র ১৪ আয়াত) 

َريَرةَ  1/1631 يِبْ ه 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : ريض اهلل عنه َوَعْن أ

َ
أ

ْدرِك  َذلَِك الَ َُمَالََة »: قَاَل  نَا م  تَِب لََعَ ابْن آَدَم نَِصيب ه  ِمَن الِزّ الَعْينَاِن : ك 
، َواَلَد  زِ  ، َواللَِّّسان  زِنَاه  اللََكَم  َما االْستَِماع  ذ نَاِن زِنَاه 

 
، َواأل َما اّنلذَظر  نَاَها زِنَاه 

ْو 
َ
ّق  َذلَِك الَفْرج  أ ، َوي َصِدّ  زِنَاَها اْل َطا، َوالَقلْب  َيْهَوى َويََتَمَّنذ

، َوالرِّْجل  اْلَْطش 
ب ه    َهَذا لفظ مسلٍم، ورواية ابلخاري ُمتَْصةٌ . متفق َعلَيِْه .  «ي َكِذّ

১/১৬৩০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো 
আদম সন্তালনি জনয বযরিচালিি অংশ রেলখ রদলয়লিন; যা নস 
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অবশযই পালব। সুতিাং চেুিলয়ি বযরিচাি [সকাম অনবধ্] দশণন। 
কর্ণিলয়ি বযরিচাি [অনবধ্ নযৌনকথা] েবর্, রজলিি বযরিচাি 
[সকাম অনবধ্] কথন, হালতি বযরিচাি [সকাম অনবধ্] ধ্াির্ 
এবং পালয়ি বযরিচাি [সকাম অনবধ্ পলথ] র্মন। আি হৃদয় 
কামনা ও বাসনা কলি এবং জনলনরন্দ্রয় তা সতয বা রমথযায় 
পরির্ত কলি।’’ (মুসরেম) 631  

ّ صىل اهلل عليه  2/1631 يِِبِ
يب َسِعيٍد اخل درِِيّ ريض اهلل عنه َعِن انلَ

َ
َوَعْن أ

ْم وَاجل ل وَس ِِف ا»: وسلم، قَاَل  قَاِت إِيذاك  وَل اهلِل، َما نَلَا ِمْن : قَال وا  «!لُطر  يَا رَس 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. جَمَالِِسنَا ب ٌد، َنتََحَدث  ِفيَها  بَيْت ْم »: َفَقاَل رَس 

َ
فَإَذا أ

ه   ِريَق َحقذ وا الطذ ْعط 
َ
وَل ا: قَال وا  «إاِلذ الَمْجلَِس، فَأ هلِل ؟ َوَما َحُق الَّطريِق يَا رَس 

وِف، َواّنلذْه  َعِن »: قَاَل  مر  بِالَمْعر 
َ
الَِم، َواأل َذى، َوَرُد الّسذ

َ
، َوَكُف األ َغُض اْلََصِ

ْنَكرِ   متفق َعلَيْهِ . «الم 

২/১৬৩১। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা িাস্তায় বসা 
নথলক রবিত থাক।’’ নোলকিা বেে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! ওখালন 
আমালদি বসা িাড়া অনয নকান উপায় ননই। আমিা [ওখালন] 
বলস বাকযাোপ করি।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
                                                           
631 সহীহুে বুখািী ৬২৪৩, ৬৬১২, মুসরেম ২৬৫৭, আবূ দাউদ ২১৫২, 

আহমাদ ৭৬৬২, ৮১৫৬, ৮৩২১, ৮৩৩৪, ৮৩৯২, ৮৬২৬, ৯০৭৬, ৯২৭৯ 
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বেলেন, ‘‘যরদ নতামিা িাস্তায় বসা িাড়া থাকলত না পাি, তাহলে 
িাস্তাি হক আদায় কি।’’ তািা রনলবদন কিে, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! িাস্তাি হক রক?’ রতরন বেলেন, ‘‘দৃরষ্ট অবনত িাখা, 
[অপিলক] কষ্ট নদওয়া নথলক রবিত থাকা, সাোলমি জবাব নদওয়া 
এবং িাে কালজি আলদশ নদওয়া ও মে কালজ বাধ্া প্রদান 
কিা।’’ (বুখািী-মুসরেম) 632  

[‘কষ্ট নদওয়া নথলক রবিত থাকা’ নযমন, পিচচণা-পিরনো কিা, কুমন্তবয 
কিা, কু-ধ্াির্া কিা, তুে-তারেেয কিা এবং িাস্তা আর্লে সংকীর্ণ কিাি 
মাধ্যলম পথচািীলক কষ্ট নদওয়া নথলক রবিত থাকা।] 

يب َطلَحة َزيِد بِن َسهٍل ريض اهلل عنه قَاَل  3/1632
َ
وداً : َوَعْن أ ع  َنا ق  ك 

ول اهلِل صىل ا فِْنيَِة َنتََحَدث  ِفيَها فََجاَء رَس 
َ
هلل عليه وسلم َفَقاَم َعلَيْنَا، بِاأل

َداتِ »: َفَقاَل  َداِت ؟ اِْجَتنِب وا َُمَالَِس الُصع  ْم َولَِمَجالِس الُصع  لْنَا  «َما لَك  : َفق 
، َوَنتََحَدث   َها »: قَاَل . إَِنَما َقَعْدنَا ِلَغْْيِ َما بَأٍس، َقَعْدنَا َنتََذاَكر  ُدوا َحقذ

َ
ا الَ فَأ : إِمذ

مِ َغُض ا ّْسن  اللََكَ الَِم، وَح  ، َوَرُد الّسذ  رواه مسلم.  «ْلََصِ

৩/১৬৩২। আবূ ত্বােহা যালয়দ ইবলন সাহ্ল িারদয়াল্লাহু আনহু 
কতৃণক বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা আমিা ঘলিি বাইলি অবরস্থত 
প্রােলর্ বলস কথাবাতণায় িত রিোম। ইতযবসলি িাসূেুল্লাহ 
                                                           
632 সহীহুে বুখািী ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসরেম ১২১১, ২১১৬, আবূ দাউদ ৪৮১৫, 

আহমাদ ১০৯১৬, ১১০৪৪, ১১১৯২ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [নসখালন] এলস আমালদি রনকি 
দাঁরড়লয় বেলেন, ‘‘নতামিা িাস্তায় ববঠক কিি? নতামিা িাস্তায় 
বসা নথলক রবিত থাক।’’ আমিা রনলবদন কিোম, ‘আমিা নতা 
এখালন এমন উলদ্দলশয বলসরি, যালত [শিীয়লতি দৃরষ্টলত] নকান 
আপরত্ত ননই। আমিা এখালন রনলজলদি মলধ্য আোপ-আলোচনা 
কিা ও কথাবাতণা বোি জনয বলসরি।’ রতরন বেলেন, ‘‘যরদ 
িাস্তায় বসা তযার্ না কি, তাহলে তাি হক আদায় কি। আি তা 
হে, দৃরষ্ট সংযত িাখা, সাোলমি উত্তি নদওয়া এবং সুেিিালব 
কথাবাতণা বো।’’ (মুসরেম) 633  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل  ريض اهلل عنه َوَعْن َجِريٍر  4/1633 لت  رَس 
َ
َسأ

ِة َفَقاَل وسلم عَ 
َ
 رواه مسلم. «اَِْصِْف بََصَكَ »: ن َنَظِر الَفْجأ

৪/১৬৩৩। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন 
বেলেন, আচমকা দৃরষ্ট সম্পলকণ আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রজজ্ঞাসা কিোম। রতরন বেলেন, ‘‘তুরম 
নতামাি দৃরষ্ট রফরিলয় নাও।’’ (মুসরেম) 634  

 

                                                           
633 মুসরেম ২১৬১, আহমাদ ১৫৯৩২ 
634 মুসরেম ২১৫৯, রতিরমযী ২৭৭৬, আবূ দাউদ ২১৪৮, আহমাদ ১৮৬৭৯, 

১৮৭১৫, দালিমী ২৬৪৩ 
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ْوِل اَّلَل : َوَعْن أِمّ َسلََمَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها قَالَْت  5/1634 نْت  ِعنَْد رَس  ك 
ِمْرنَا بِاحْلَِجاِب َفَقاَل 

 
ُم َمْكت ْوٍم، وََذلَِك َبْعَد أْن أ

 
ْقبََل ابْن  أ

َ
، فَأ ْونَه  وَِعنَْده  َميْم 

لْنَا  «ه  اِْحتَِجَبا ِمنْ »: انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم َو : َفق  ْوَل اهلِل ألَيَْس ه  يَا رَس 
نَا ؟ َفَقاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم  : أْعَٰم  نَا، َواَل َيْعِرف  بِْْص  : اَل ي 

لَّْست َما ت ْبِصَانِِه ؟»
َ
ْنت َما أ

َ
َحِديٌث : رواه أبو داود والرتمذي وقَاَل  «أَفَعْمَياَواِن أ

 .حسٌن َصِحيحٌ 

৫/১৬৩৪। উমু্ম সাোমাহ্ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত 
আলি। রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি রিোম। তখন তাঁি রনকি মাইমুনাহ 
িারদয়াল্লাহু আনহু-ও রিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনু উমু্ম 
মাকতুম এলস হারজি হন। এিা আমালদিলক পদণাি হুকুম নদয়াি 
পিবতণী ঘিনা। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন: 
‘‘তাি সমু্মলখ পদণা কি। আমিা বেোম, নহ আল্লাহি িাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম! নস রক অি নয়? নস নতা 
আমালদিলক নদখলত পায় না, রচনলতও পালি না। নাবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন: নতামিা দু’জনও রক অি? তালক 
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রক নতামিা নদখলত পাও না?’’  [আবূ দাঊদ, রতিরমযী 
হারদসরিলক হাসান সহীহ বলেলিন]635 

يب َسِعيٍد ريَِضَ اهلل  عنه 6/1635
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ة  إََِل »: وسلم، قَاَل 
َ
ِل، َوالَ الَمْرأ ل  إََِل َعْوَرةِ الرذج  ر  الرذج  ةِ، َوالَ  الَ َيْنظ 

َ
َعْوَرةِ الَمْرأ

ةِ ِِف اّثلذْوِب 
َ
ِل ِِف ثَْوٍب وَاِحٍد، َوالَ ت ْفِِض الَمْرأة  إََِل الَمْرأ ل  إََِل الرذج  ي ْفِِض الرذج 

 رواه مسلم.  «الواِحدِ 

৬/১৬৩৫। আবূ সাঈদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নকান পুরুর্ 
অনয পুরুলর্ি গুপ্তা-নেি রদলক নযন না তাকায়। নকান নািী অনয 
নািীি গুপ্ত-স্থালনি রদলক নযন না তাকায়। নকান পুরুর্ অনয 
পুরুলর্ি সলে একই কাপলড় নযন [উেে] শয়ন না কলি। 
[অনুরূপিালব] নকান নািী, অনয নািীি সালথ একই কাপলড় নযন 
[উেে] শয়ন না কলি। (মুসরেম) 636  

 
                                                           
635 আরম [আেবানী) বেরিঃ রতরন এরূপই বলেলিন। আি এি সনলদি 

মলধ্য উমু্ম সাোমাি দাস নাবহান িলয়লিন। তাি বযাপালি অজ্ঞতা 
িলয়লি। অথণাৎ রতরন মাজহূে। এ সম্পলকণ রবস্তারিত জানলত নদখুন 
শাইখ আেবানী িরচত গ্রন্থ ‘‘আিিাদু্দে মুকরহম’’ [১/৬২ হা নং ৫)। 

636 মুসরেম ৩৩৮, আহমাদ ১১২০৭ 
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ْجَنبَِيةِ  -110
َ
َلَْوةِ بِاأْل

ْ
 بَاب  ََتِْرْيِم اْل

পরিলেদ - ২৯১ : নবর্ানা নািীি সলে রনজণলন একত্র বাস 
কিাি রনলর্ধ্াজ্ঞা 

আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 

ا ﴿ ُ  ِإَوذ  ّتل 
 

أ وُهنَ س  ت    ُم س   اع  م  نَ  ٔ  ف  وُه ا   ِمن لُ ر  اب ِ  ءِ و  ج   [  53:  االحزاب] ﴾ ٥٣ ِح

অথণাৎ নতামিা তালদি রনকি হলত রকিু চাইলে পদণাি অন্তিাে 
হলত চাও। (সূিা আহযাব ৫৩ আয়াত) 

قبََة بِن ََعِمٍر ريَِضَ اهلل  َعنَْه  1/1636 وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ع  َن رَس 
َ
أ

وَل لََعَ النَِّّساءِ »: عليه وسلم، قَاَل  ْم َواّدُلخ  نَْصاِر  «!إِيذاك 
َ
ٌل ِمَن األ : َفَقاَل رَج 

 
َ
 متفق َعلَيْهِ .  «!احَلْمو  الَمْوت  »: فََرأيَْت احلَْمَو ؟ قَاَل أ

১/১৬৩৬। উকবা ইবলন আলমি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
‘‘নতামিা [নবর্ানা] নািীলদি রনকি [একাকী] যাওয়া নথলক রবিত 
থাক।’’ [এ কথা শুলন] জননক আনসািী রনলবদন কিে, ‘স্বামীি 
আত্ম্ীয় সম্পলকণ আপনাি অরিমত রক?’ রতরন বেলেন, ‘‘স্বামীি 
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আত্ম্ীয় নতা মুতুযসম [রবপজ্জনক]।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 637  

**‘স্বামীি আত্ম্ীয়’ নযমন, তাি িাই, িাইলপা, চাচালতা [মামালতা, 
খাোলতা ফুফালতা] িাই ইতযারদ। 

[প্রকাশ থালক নয, স্বামীি নিাি িাই নকান মুসরেম মরহোি ‘নদওি’ 
‘নদবি’ বা রিতীয় বি হলত পালি না। মরহোি উরচত, তালক রিতীয় বি বা 
উপহালসি পাত্র মলন না কলি রনজ নিাি িাই সম র্র্য কিা। নযমন ঐ 
িাইলয়ি উরচত, িাবীলক ‘িালবি ই’ মলন না কলি রনজ বড় নবান সম র্র্য 
কিা।] 

َما  2/1637 ول اهلِل صىل اهلل عليه  :وَعِن ابِن عباس ريَِضَ اهلل  َعنه  أَن رَس 
ٍة إاِلذ َمَع ذِي َُمَْرمٍ »: وسلم صىل اهلل عليه وسلم قَاَل 

َ
ْم باْمرَأ َحدك 

َ
.  «الَ ََيْل ونذ أ

 متفق َعليْهِ 

২/১৬৩৭। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মাহিালমি 
উপরস্থরত িাড়া নকান পুরুর্ নযন নকালনা মরহোি সালথ রনজণন-বাস 

                                                           
637 সহীহুে বুখািী ৫২৩২, মুসরেম ২১৭২, রতিরমযী ১১৭১, আহমাদ ১৬৮৯৬, 

১৬৯৪৫, দালিমী ২৬৪২ 
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না কলি।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 638  

[যাি সালথ রচিতলি বববারহক সম্পকণ স্থাপন হািাম, তালকই মাহিাম বা 
এর্ানা বলে। আি এি রবপিীত যাি সালথ নকানও সময় বববারহক সম্পকণ 
স্থাপন জালয়য, তালকই র্ায়ি মাহিাম বা নবর্ানা বলে।] 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن ب َريَدَة ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل  3/1639 قَاَل رَس 
ٍل »: وسلم َهاتِِهْم، َما مِْن رَج  مذ

 
ْرَمِة أ َجاِهِديَن لََعَ الَقاِعِديَن َكح  ْرَمة  نَِّساءِ الم  ح 
ْهلِِه، َفيَ 

َ
َجاِهِديَن ِِف أ الً ِمَن الم  ون ه  فِيِهْم إاِلذ و قَِف ِمَن الَقاِعِدْيَن ََيْل ف  رَج  خ 

ذ  ِمْن َحَّسَناتِِه َما َشاَء َحَّتذ يَْرَض خ 
ْ
ول  «ََل  يَْوَم الِقَياَمِة، َفَيأ ث َم اّتَلَفَت إيَِلْنَا رَس 

ْم ؟»: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َفَقاَل   رواه مسلم. «َما َظُنك 

৩/১৬৩৮। বুিাইদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘স্বরৃ্লহ 
অবস্থানকািী নোকলদি পলে মুজারহদলদি স্ত্রীলদি মযণাদা তালদি 
রনলজলদি মালয়ি মযণাদাি মত। স্বরৃ্লহ অবস্থানকািী নোকলদি 
মলধ্য নয বযরি নকান মুজারহদ বযরিি পরিবালিি প্ররতরনরধ্ত্ব 
[নদখা-শুনা] কলি, অতঃপি তালদি বযাপালি নস তাি নখয়ানত 
কলি বলস, তলব রকয়ামলতি রদন তালক মুজারহলদি সমু্মলখ দাঁড় 
কিালনা হলব এবং নস তাি ননকীসমূহ নথলক সন্তুষ্ট না হওয়া পযণন্ত 
                                                           
638 সহীহুে বুখািী ১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, ৫২৩৩, মুসরেম ১৩৪১, ইবনু 

মাজাহ ২৯০০, আহমাদ ১৯৩৫, ৩২২১ 
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ইোমত ননকী রনলয় ননলব।’’ অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদি প্ররত মুখ রফরিলয় বেলেন, 
‘‘নতামালদি ধ্াির্া রক? [নস রক তখন তাি কাি নথলক ননকী রনলত 
িাড়লব?]’’ (মুসরেম) 639  

 بَاب  ََتِْرْيِم تََّشُبِه الرَِّجاِل بِالنَِّّساءِ  -111

 َوتََّشُبِه النَِّّساءِ بِالرَِّجاِل ِِفْ ِْلَاٍس وََحَرَكٍة وََغرْيِ ذىلَِك 

পরিলেদ - ২৯২ : নবশ-িূর্ায়, চাে-চেন ইতযারদলত নািী-
পুরুলর্ি পিস্পলিি অনুকির্ হািাম 

َما، قَاَل  1/1639 ول  اهلِل صىل اهلل : َعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  لََعَن رَس 
اَلِت ِمَن الّنَِّساِء  رَتَِجّ َخَنثنَِي ِمَن الِرَّجاِل، َوالم  لََعَن : َويِف ِرَوايٍَة . عليه وسلم الم 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  تََشِبَّهاِت رَس  تََشِبِّهنَي ِمَن الِرَّجاِل بِالّنَِّساِء، َوالم  الم 
 رواه ابلخاري. ِمَن الّنَِّساِء بِالِرَّجاِل 

১/১৬৩৯। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নািীি 

                                                           
639 মুসরেম ১৮৯৭, নাসায়ী ৩১৮৯, ৩১৯০, ৩১৯১, আবূ দাউদ ২৪৯৬, 

আহমাদ ২২৪৬৮, ২২৪৯৫ 
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নবশ ধ্াির্কািী পুরুর্লদিলক এবং পুরুলর্ি নবশ ধ্াির্কািী 
মরহোলদিলক অরিশাপ কলিলিন।’ 

অনয বর্ণনায় আলি, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম মরহোলদি সাদৃশয অবেম্বনকািী পুরুর্লদিলক এবং 
পুরুর্লদি সাদৃশয অবেম্বনকািী মরহোলদিলক অরিশাপ 
কলিলিন।’ (বুখািী) 640  

َريَرَة ريَِضَ ا 2/1641 يِبْ ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : هلل  َعنْه  قَاَل َوَعْن أ لََعَن رَس 

ِل  َة تَلْبَس  ِلبَْسَة الَرج 
َ
ِة، َوالَمْرأ

َ
َل يَلْبَس  ِلبَْسَة الَمْرأ ب و . عليه وسلم الَرج 

َ
رواه أ

 داود بإسناد صحيح

২/১৬৪০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নসই 
পুরুর্লক অরিসম্পাত কলিলিন, নয মরহোি নপাশাক পলি এবং 
নসই মরহোলক অরিসম্পাত কলিলিন নয পুরুলর্ি নপাশাক 
পরিধ্ান কলি।’ (আবূ দাঊদ রবশুদ্ধ সনদ)641  

                                                           
640 সহীহুে বুখািী ৫৮৮৫, ৫৮৮৬, ৬৮৩৬, রতিরমযী ২৭৮৪, আবূ দাউদ 

৪০৯৭৮, ৪৯৩০, ইবনু মাজাহ ১৯০৪, আহমাদ ১৯৮৩, ২০০৭, ২১২৪, 
২২৬৩, ২২৯১, ৩১৪১, ৩৪৪৮, দালিমী ২৬৪৯ 

641 আবূ দাউদ ৪০৯৮, আহমাদ ৮১১০ 
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، قَاَل . 3/1641 ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َوَعنْه  ِصْنَفاِن ِمْن »: قَاَل رَس 
 َ ْهِل اّنلذارِ ل

َ
َما أ َره 

َ
ب وَن بَِها اّنلذاَس، : ْم أ ْذنَاِب اَْلَقِر يَُْضِ

َ
ْم ِسَياٌط َكأ َقوٌم َمَعه 

ْسنَِمِة اْل ْخِت ا ائِلَِة اَل 
َ
نذ َكأ ه  وس  ؤ  ِميالٌَت َمائاِلٌَت، ر  َونَِّساٌء ََكِسَياٌت ََعرِيَاٌت م 

حيََها َة، َواَل ََيِْدَن ِرحيََها، َوإِنذ رِ لَْن اجَلنذ . «ََل وَجد  ِمْن َمِّسرَيةِ َكَذا َوكَذا يَْدخ 
 رواه مسلم

৩/১৬৪১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘দুই 
প্রকাি জাহান্নামী নোক আরম [এখন পযণন্ত] প্রতযে করিরন [অথণাৎ 
পলি তালদি আরবিণাব ঘিলব]: [১] এমন এক সম্প্রদায় যালদি 
কালি র্রুি নেলজি মত চাবুক থাকলব, যা রদলয় তািা জনর্র্লক 
প্রহাি কিলব। [২] এমন এক নের্ীি মরহো, যািা [এমন নগ্ন] 
নপাশাক পিলব নয, [বাস্তলব] উেে থাকলব, [পি পুরুর্লক] 
রনলজলদি প্ররত আকর্ণর্ কিলব ও রনলজিাও [পি পুরুলর্ি প্ররত] 
আকৃষ্ট হলব। তালদি মাথা হলব উলিি নহলে যাওয়া কুলজি মত। 
এ ধ্িলনি মরহোিা জান্নালত প্রলবশ কিলব না এবং তাি সুর্িও 
পালব না। অথচ জান্নালতি সুর্ি এত এত দূিলত্বি পথ নথলক 
পাওয়া যালব।’’ (মুসরেম) 642  

                                                           
642 মুসরেম ২১২৮, আহমাদ ৮৪৫১, ৯৩৩৮৮ 
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উি হাদীলস ََكِسيَات ََعِرَيات এি বযাখযায় অলনলক বলেলিন, 

তািা আল্লাহি ননয়ামলতি নেবাস পলি থাকলব, রকন্তু তাঁি শুকি 
আদায় নথলক নগ্ন বা শূনয হলব। অথবা তািা এমন নপাশাক 
পিলব, যালত তািা তালদি নদলহি রকিু অংশ োকলব এবং নসৌেযণ 
ইতযারদ প্রকালশি জনয রকিু অংশ নবি কলি িাখলব। অথবা তািা 
এমন পাতো নপাশাক পরিধ্ান কিলব, যালত তালদি রিতলিি 
চামড়াি িে বুঝা যালব। 

ِمياَلت  এি বযাখযায় বো হলয়লি, তািা আল্লাহি َمائاَِلت م 

আনুর্তয এবং যা রহফাজত কিা দিকাি তাি রহফাজলতি পথ 
নথলক রবচুযত থাকলব। আি তািা অপিলক তালদি ঐ রনেনীয় 
কমণ রশো নদলব। অথবা তািা নহলে-দুলে অহংকালিি সালথ 
চোরফিা কিলব এবং রনলজলদি কাঁধ্ বাঁকা কিলব। অথবা তািা 
নবশযালদি মত নিিা কলি চুলেি রসঁরথ কািলব এবং অপলিি 
রসঁরথও অনুরূপ নিিা কলি নকলি নদলব। 

‘তালদি মাথা হলব উলিি নহলে যাওয়া কুলজি মত’ অথণাৎ 
মাথাি চুলেি সালথ [পিচুো বা বস্ত্রখলণ্ডি] িযালসে নবঁলধ্ বড় কলি 
নখাঁপা বাঁধ্লব। [এিা সকলে জাহান্নামী হলব।]  

ارِ  بَاب   -111
فذ ْيَطاِن َوالْك   اّنلذْْهِ َعِن  التذَّشُبِه بِالّشذ
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পরিলেদ - ২৯৩ : শয়তান ও কালফিলদি অনুকির্ কিা 
রনলর্ধ্ 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن َجابٍِر ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1542 قَاَل رَس 
ل  » :وسلم ْيَطاَن يَأك  َماِل، فَإِنذ الّشذ ل ْوا بِالِّشّ َمالِ  الَ تَأك  رواه .  «َويََْشب  بِالِّشّ
 . مسلم

১/১৬৪২। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নতামিা বাম হালত আহাি কলিা না। কাির্, শয়তান বাম হাত 
রদলয় পানাহাি কলি।’’ (মুসরেম)643  

َمَر ريَِضَ  2/1643 َما وََعِن ابِن ع  وَل اهلِل صىل اهلل عليه :  اهلل  َعنه  َن رَس 
َ
أ

ل  »: وسلم، قَاَل  ك 
ْ
ْيَطاَن يَأ َبنذ بَِها، فَإِنذ الّشذ ْم بِِّشَماَِلِ، َوالَ يَْْشَ ك  َحد 

َ
لَنذ أ الَ يَأك 

 رواه مسلم.  «بِِّشَماَِلِ َويَْْشَب  بَِها

২/১৬৪৩। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি 

                                                           
643 মুসরেম ২০১৯, ইবনু মাজাহ ৩২২৮, আহমাদ ১৩৭০৪, ১৩৭৬৬, ১৪০৪৩, 

১৪০৯৫, ১৪১৭৭, ১৪২৯৫, ১৪২৯৫, ১৪৪৪২, ১৪৭৩৩, মুওয়াত্তা মারেক 
১৭১১ 
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নকউ নযন বাম হাত রদলয় অবশযই আহাি না কলি এবং তা রদলয় 
অবশযই পানও না কলি। নকননা, শয়তান বাম হাত রদলয় 
পানাহাি কলি থালক।’’ (মুসরেম) 644  

َريَرَة ريض اهلل عنه  3/1644 يِبْ ه 
َ
وَل اهلِل صىل: َوَعْن أ َن رَس 

َ
اهلل عليه  أ

مْ »: وسلم، قَاَل  وه  وَن، فََخالِف   متفق َعلَيْهِ .  «إنذ اَلَه وَد َواّنلذَصارى الَ يَْصبِغ 

৩/১৬৪৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘ইহুদী-
খৃষ্টানিা [দারড়-মাথাি চুলে] কেপ োর্ায় না। সুতিাং নতামিা 
তালদি রবলিারধ্তা কলিা।’’ [অথণাৎ নতামিা তা োর্াও।] (বুখািী ও 
মুসরেম) 645  

উলদ্দশয হে, হেুদ অথবা োে িে রদলয় দারড় ও মাথাি চুে 
িোলনা। পোন্তলি কালো কেপ বযবহাি রনরর্দ্ধ। নযমন পিবতণী 
পরিলেলদ নস কথা উলল্লখ কিব---ইন শাআল্লাহু তা‘আো। 

                                                           
644 মুসরেম ২০২০, রতিরমযী ১৭৯৯, ১৮০০, আবূ দাউদ ৩৭৭৬, আহমাদ 

৪৫২৩, ৪৮৭১, ৫৪৯০, ৫৮১৩, ৬০৮২, ৬০৮২, ৬১৪৯, ৬২৯৬, মুওয়াত্তা 
মারেক ১৭১২, দালিমী ২০৩০ 

645 সহীহুে বুখািী ৩৪৬২, ৫৮৯৯, মুসরেম ২১০৩, নাসায়ী ৫০৬৯, ৫০৭১, 
৫০৭২, ৪২০৩, ইবনু মাজাহ ৩৬২১, আহমাদ ৭২৩২, ৭৪৮৯, ৮০২২, 
৮৯৫৬ 
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ةِ َعْن ِخَضاِب َشْعرِِهَما بَِّسَوادٍ  بَاب  َنْْهِ  -111
َ
ِل َوالَْمْرأ  الرذج 

পরিলেদ - ২৯৪ : কালো কেপ বযবহাি নি-নািী সকলেি 
জনয রনরর্দ্ধ 

يب بَْكٍر : َعْن َجابٍِر  ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل  1/1645
َ
يِب ق َحافََة َوادِلِ أ

َ
ِِتَ بِأ

 
أ

َما، يَوَم فَ  يِق ريَِضَ اهلل  َعنه  ِدّ ه  َوحِلْيَت ه  ََكثلََغاَمِة َبيَاّضاً الِصّ َفَقاَل . تِْح َمَكَة َوَرأس 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوادَ »:  رَس  وا َهَذا َواْجَتنِب وا الّسذ  رواه مسلم.  «َغرِيّ 

১/১৬৪৫। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আবূ বকি রসদ্দীক িারদয়াল্লাহু আনহু-এি রপতা আবূ 
কুহাফালক, মক্কা রবজলয়ি রদলন এমন অবস্থায় আনা হে নয, তাি 
মাথা ও দারড় ‘সার্ামাহ’ ঘালসি [সাদা ফুলেি] মত সাদা রিে। 
[এ নদলখ] িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এ 
[সাদা িে] পরিবতণন কি। আি কালো িং নথলক দূলি থালকা।’’ 
(মুসরেম) 646  

 

                                                           
646 মুসরেম ২১০২, নাসায়ী ৫০৭৬, ৫২৪২, আবূ দাউদ ৪২০৪, ইবনু মাজাহ 

৩৬২৪, আহমাদ ১৩৯৯৩, ১৪০৪৬, ১৪২৩১ 
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ِس بَاب  اّنلذ  -111
ْ
َو َحلْق  َبْعِض الرذأ  ْْهِ َعِن الَْقَزِع َوه 

ةِ 
َ
ْوَن الَْمرْأ ِل د  ِِّه لِلرذج  ْوَن َبْعٍض، َوإِبَاَحِة َحلِْقِه ُك   د 

পরিলেদ - ২৯৫ : মাথাি রকিু অংশ মুণ্ডন কিা ও রকিু 
অংশ নিলড় িাখা অনবধ্। পুরুর্ সমূ্পর্ণ মাথা মুণ্ডন 

কিলত পালি; রকন্তু নািীি জনয তা ববধ্ নয়। 

َما، قَاَل  1/1646 ول اهلِل صىل اهلل : َعِن ابِن عمر ريَِضَ اهلل  َعنه  نََه رَس 
 متفق َعلَيْهِ . عليه وسلم عن الَقَزِع 

১/১৬৪৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মাথাি রকিু 
অংশ ননড়া কিলত ও রকিু অংলশ চুে নিলখ রদলত রনলর্ধ্ 
কলিলিন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 647  

ِلَق : َوَعنْه، قَاَل  2/1647 ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َصبِّياً قَْد ح  ى رَس 
َ
َرأ

ْم َعْن َذلَِك، َوقَاَل  ، َفنََهاه  ه  وِ »: َبْعض  َشْعِر َرأِسِه َوت ِرَك َبْعض 
َ
، أ ذه  وه  ُك  اْحلِق 

                                                           
647 সহীহুে বুখািী ৫৯২০, ৫৯২১, মুসরেম ২১২০, নাসায়ী ৫০৫০, ৫০৫১, 

৫২২৮-৫২৩১, অদা ৪১৯৩, ৪১৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, আহমাদ 
৪৪৫৯, ৪৯৫৩, ৫১৫৩, ৫৩৩৩, ৫৫২৩, ৫৫২৫, ৫৫৮৩, ৫৮১২, ৬৪২৩ 
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ذ  وه  ُك  ك  ب و داود بإسناد صحيح لََعَ رشط ابلخاري ومسلم. «ه  اتْر 
َ
 رواه أ

২/১৬৪৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একরি রশশুলক 
নদখলেন নয, তাি মাথাি রকিু চুে কামালনা হলয়লি এবং রকিু চুে 
নিলড় নদওয়া হলয়লি। [এরূপ নদলখ] রতরন তালদি [নোকলদি]নক 
এ কাজ নথলক রনলর্ধ্ কিলেন এবং বেলেন, ‘‘[হয়] সমূ্পর্ণ 
মাথাি চুে নচঁলি দাও; না হয় সমূ্পর্ণ মাথাি চুে নিলখ দাও।’’ [আবূ 

দাঊদ, বুখািী-মুসরেলমি শতণাধ্ীন সূলত্র] 648  

َما  3/1649 َن انَليِِبَ : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َجعَفٍر ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
صىل اهلل  أ

ْم َفَقاَل  تَاه 
َ
ِِخ َبْعَد »: عليه وسلم، أْمَهَل آَل َجْعَفر ثاََلثاً ث َم أ

َ
وا لََعَ أ الَ َتْبك 

ِِخ »: ث َم قَاَل  «اَلَْومِ 
َ
وا ِِل بَِِن أ ٌخ، َفَقاَل  «اْدع  فْر 

َ
وا ِِل »: فَِجَء بِنَا َكأَننَا أ اْدع 

وَسنَا «احَلالذَّق  َمَره ، فََحلََق ر ؤ 
َ
ب و داود بإسناد صحيح لََعَ رشط .  فَأ

َ
رواه أ

 ابلخاري ومسلم

৩/১৬৪৮। আবু্দল্লাহ ইবলন জা’ফি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 

                                                           
648 সহীহুে বুখািী ৫৯২০, ৫৯২১, মুসরেম ২১২০, নাসায়ী ৫০৫০, ৫০৫১, 

৫২২৮-৫২৩১, আবূ দাউদ ৪১৯৩, ৪১৯৪, ৪১৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৩৭, 
৩৬৩৮, আহমাদ ৪৪৫৯, ৪৯৫৩, ৫১৫৩, ৫৩৩৩, ৫৫২৩, ৫৫২৫, ৫৫৮৩, 
৫৮১২, ৬৪২৩ 
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বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জা’ফলিি পরিবািলক 
[তাি শাহাদত বিলর্ি সময় নশাক পােলনি উলদ্দলশয] রতনরদন 
পযণন্ত অবকাশ রদলয়রিলেন। তািপি রতরন তালদি কালি এলস 
বেলেন, ‘‘নতামিা আজ নথলক আমাি িাইলয়ি জনয কান্না কিলব 
না।’’ তািপি বেলেন, ‘‘আমাি জনয আমাি িাইলপালদিলক 
নডলক দাও।’’ সুতিাং আমালদিলক [িসুেুল্লাহ-এি সামলন] এমন 
অবস্থায় উপরস্থত কিা হে, নযন আমিা পাখীি িানা। অতঃপি 
রতরন বেলেন, ‘‘নারপত নডলক রনলয় এলসা।’’ [নস উপরস্থত হলে] 
তালক [আমালদি চুে কামালনাি জনয] আলদশ কিলেন। নস 
আমালদি মাথা ননড়া কলি রদে। [আবু দাঊদ, বুখািী-মুসরেলমি 
শতণানুযায়ী রবশুদ্ধ সনদ-সূলত্র] 649  

4/1649  ّ ٍ ول اهلِل : ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل  ريض اهلل عنهوَعن لََعِ صىل َنََه رس 
 . رواه  الّنِّساىئ . الَمرأة  رَأَسَها  أْن حتِْلَق   اهلل عليه وسلم

৪/১৬৪৯। আেী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত আলি। রতরন 

                                                           
649 আবূ দাউদ ৪১৯২, নাসায়ী ৫২২৭, আহমাদ ১৭৫৩ 
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বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নািীলদিলক 
তালদি মাথাি চুে মুণ্ডন কিলত রনলর্ধ্ কলিলিন। [নাসায়ী]650 
 

ْعِر َوالَْوْشِم وَ  -111 ْسَنانِ بَاب  ََتِْرْيِم َوْصِل الّشذ
َ
َو ََتِْديْد  اأْل  الَْوَْشِ َوه 

পরিলেদ - ২৯৬ : [মরহোলদি কৃরত্রম রূপচচণা] 

নকে চুে বা পিচুো োর্ালনা, উেরক উৎকীর্ণ কিা 
[চামড়ায় িুঁচ ফুরিলয় রদলয় তালত িং নেলে নক্সা আঁকা 
বা নাম নেখা] নসৌেলযণি জনয দাঁত ঘলর্ সরু কিা বা 

দাঁলতি মালঝ ফাঁক সৃরষ্ট কিা রনরর্দ্ধ। 

 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ون  ي د   إِن﴿ ِ  ِمن ُع نِه َِّل   ۦ  ُدو ِن    إ ون  ي د   ِإَون اث  إ َِّل  ُع ي   إ يد   ان  ط   ش  رِ هُ  ١١٧ اَم ن  ُ ٱ لَع  ل   ّلَلُ ق ا  و 
نَ  َُتِذ 

ن   ل   ك   ِم دِ ا ب  ب   ِع ي ف   ان ِّص ُهم   ١١٨ اُروض  َم َن لَ ِض
ُ ل  م   و  ُه َن ِي  ّن م 

ُ ل  ٓأَل و  ر  و  م  ُم ُه ُِكنَ  َّن ب تّ ُي ل  ن   ف  ا اذ   ء 
 ٱ

ٓأَل مِ ع   ن  ل   ُهم  و  َّن ر  نَ  ُم ُ ّيِ ُيغ  ل  ل   ف  ِۡ ٱ ق  خ   [  119  ،117:  الّنساء] ﴾ ١١٩ ّلَل
                                                           
650 আরম [আেবানী) বেরিঃ রতিরমযীও বর্ণনা কলিলিন এবং রতরন এি 

সনলদ ইযরতিাব সংঘরিত হলয়লি বলে সমসযা বর্ণনা কলিলিন। আরম 
‘‘য‘ঈফাহ্’’ গ্রলন্থ [নং ৬৭৮) রবস্তারিত আলোচনা কলিরি। 
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অথণাৎ তাঁি [আল্লাহি] পরিবলতণ তািা নকবে নদবীলদি পূজা 
কলি এবং তািা নকবে রবলদ্রাহী শয়তালনি পূজা কলি। আল্লাহ 
তালক [শয়তানলক] অরিসম্পাত কলিলিন এবং নস [শয়তান] 
বলেলি, ‘আরম নতামাি দাসলদি এক রনরদণষ্ট অংশলক [রনলজি 
দলে] গ্রহর্ কিবই এবং তালদিলক পথভ্রষ্ট কিবই; তালদি হৃদলয় 
রমথযা বাসনাি সৃরষ্ট কিবই, আরম তালদিলক রনশ্চয় রনলদণশ নদব, 
ফলে তািা পশুি কর্ণলেদ কিলবই এবং তালদিলক রনশ্চয় রনলদণশ 
নদব, ফলে তািা আল্লাহি সৃরষ্ট রবকৃত কিলবই।’ [আি নয 
আল্লাহি পরিবলতণ শয়তানলক অরিিাবক-রূলপ গ্রহর্ কিলব, 
রনশ্চয় নস প্রতযেিালব েরতগ্রস্ত হলব।] (সূিা রনসা ১১৭-১১৯ আয়াত)   

سَماَء ريَِضَ اهلل  َعنَها  1/1651
َ
لَِت انَليِِبَ صىل اهلل : َوَعْن أ

َ
ًة َسأ

َ
َن اْمَرأ

َ
أ

، َفتََمَرَق َشْعر َها، : لم َفَقالَْت عليه وس َصاَبتَْها احلَْصبَة 
َ
وَل اهلِل إَِن ابّْنََِت أ يَا رَس 

ِصل  ِفيِه ؟ َفَقاَل 
َ
فَأ

َ
ولَةَ »: َوإِيِنّ َزوَْجت َها، أ متفق عليه .  «لََعَن اهلل  الَواِصلََة َوالَمْوص 

ّْستْوِصلَةَ »: ويف روايٍة .   . «الَواِصلََة، والم 

১/১৬৫০। আসমা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, এক মরহো 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস রজজ্ঞাসা 
কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আমাি নমলয় এক প্রকাি চমণলিালর্ 
আক্রান্ত হলয়লি। ফলে তাি মাথাি চুে ঝলি নর্লি। আি আরম 
তাি রবলয়ও রদলয়রি। এখন রক আরম তাি মাথায় পিচুো োরর্লয় 
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নদব?’ রতরন বেলেন, ‘‘নয পিচুো োরর্লয় নদয় এবং যাি 
োর্ালনা হয় উিয় মরহোলক আল্লাহ অরিসম্পাত করুন বা 
কলিলিন।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 651  

অনয বর্ণনায় আলি, ‘‘নয মরহো পিচুো োরর্লয় নদয় এবং নয 
োর্ালত বলে [তালদি উিয়লক আল্লাহ অরিসম্পাত করুন বা 
কলিলিন।]’’ 

 .َعئشة ريض اَّلَل عنَْها ََنْو ه ، متفٌق عليه وَعنْ  2/1651
২/১৬৫১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলতও উি-রূপ 

হারদস বরর্ণত হলয়লি। (বুখািী ও মুসরেম)652  

يِد بِن َعبِد الرَِْحَاِن  3/1652 َعاِوَيَة ريض اهلل عنه : َوَعْن ِح  نَه  َسِمَع م 
َ
أ

ّ َفَقاَل َعَم َحَج لََعَ الِمنََْبِ َوَتنَاوَ  ْهَل : َل ق َصًة ِمْن َشْعٍر ََكنَْت ِِف يَِد َحَريِِسٍ
َ
يَا أ

ْم ؟ لََماؤ ك  ْيَن ع 
َ
َسِمْعت  انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، َينََْه َعْن ِمثِْل ! الَمِدينَِة أ

ول   مْ »: َهِذهِ، َوَيق  ََذَها نَِّساؤ ه  ائِيَل ِحَي اَتذ  متفق عليه . «إِنذَما َهلََكْت َبن و إرَِْسَ

                                                           
651 সহীহুে বুখািী ৫৯৩৫, ৫৯৩৬, ৫৯৩৬, ৫৯৪১, মুসরেম ২১২২, নাসায়ী 

৫০৯৪, ৫২৫০, ইবনু মাজাহ ১৯৮৮, আহমাদ ২৪২৮২, ২৬৩৭৮, ৩৬৩৯১, 
২৬৪২০, ২৬৪৩৯ 

652 সহীহুে বুখািী ৫২০৫, মুসরেম ২১২৩, নাসায়ী ৫০৯৭, আহমাদ ২৪২৮২, 
২৪৩২৯, ২৫৩৮১, ২৫৪৩৮, ২৫৫৯৭, ২৫৬৭৪ 
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৩/১৬৫২। হুমাইদ ইবলন আবু্দি িাহমান িারদয়াল্লাহু আনহু 
নথলক বরর্ণত, রতরন হজ্জ কিাি বিলি মুআরবয়া িারদয়াল্লাহু আনহু-
নক রমম্বলি দাঁরড়লয় বেলত শুলনলিন---ঐ সমলয় রতরন জননক 
নদহিেীি হাত নথলক এক নর্ািা চুে রনজ হালত রনলয় বেলেন, 
‘নহ মদীনাবাসীর্র্! নতামালদি আলেমর্র্ নকাথায়? আরম িসুেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এরূপ রজরনস [বযবহাি] রনলর্ধ্ 
কিলত শুলনরি। রতরন বেলতন, ‘‘বানী ইস্রাঈে তখনই ধ্বংস 
হলয়রিে, যখন তালদি মরহোিা এই রজরনস বযবহাি কিলত আিম্ভ 
কলিরিে।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 653  

َمَر ريَِضَ اهلل   4/1653 َما  وَعِن ابِن ع  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعنه  َن رَس 
َ
أ

ْستَوِشَمَة  ْستَوِْصلََة، َوالَواِشَمَة َوالم   متفق عليه. وسلم لََعَن الَواِصلََة َوالم 

৪/১৬৫৩। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম পিচুো নয মরহো 
োরর্লয় নদয় এবং নয পিচুো োর্ালত বলে, আি নয মরহো অে-
প্রতযলে উেরক উৎকীর্ণ কলি ও নয উেরক উৎকীর্ণ কিলত বলে 

                                                           
653 সহীহুে বুখািী ৩৪৬৮, ৩৪৮৮, ৫৯৩৩, ৫৯৩৮, মুসরেম ২১২৭, রতিরমযী 

২৭৮১, নাসায়ী ৫২৪৫, ৫২৪৬, আবূ দাউদ ৪১৬৭, আহমাদ ১৬৩৮৮, 
১৬৪০১, ১৬৪২৩, ১৬৪৮২, ২৭৫৭৮, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৬৫ 
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তালদিলক অরিশাপ কলিলিন। (বুখািী ও মুসরেম) 654  

لََعَن اهلل  الَواِشَماِت : وََعِن ابِن َمسع ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل . 5/1654
َصاِت  تَنَِمّ ْستَوِشَماِت َوالم  َاِت َخلَْق اهلِل، َفَقالَْت َوالم  َغِْيّ ْسِن، الم  تََفِلَّجاِت لِلْح  ، َوالم 

ٌة ِِف َذلَِك َفَقاَل 
َ
ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، : ََل  اْمَرأ لَْعن  َمْن لََعنَه  رَس 

َ
َوَما يِل اَل أ

َو ِِف ِكتَاِب اهلِل ؟ قاَل اهلل  َتَعاََل  ا  ﴿: وَه  م  ات ى   و  مُ ء  ُل ٱ ُك و رَُس ُذوهُ  ل ُخ ا ف  م  ى   و  ه  ن   ُكم  ّن   هُ ع 
وا ۡ ٱف   ُه ت   متفق عليه. [  7: احلِش] ﴾ن

৫/১৬৫৪। আবু্দেোহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আল্লাহি অরিশাপ নহাক নসই সব নািীলদি 
উপি, যািা নদহালে উেরক উৎকীর্ণ কলি এবং যািা উৎকীর্ণ কিায় 
এবং নস সব নািীলদি উপি, যািা ভ্রূ নচঁলি সরু [োকণ] কলি, যািা 
নসৌেলযণি মানলস দাঁলতি মালঝ ফাঁক সৃরষ্ট কলি, যািা আল্লাহি সৃরষ্টি 
মলধ্য পরিবতণন আলন।’ জননক মরহো এ বযাপালি তাঁি [ইবলন 
মাসঊলদি] প্ররতবাদ কিলে রতরন বেলেন, ‘আরম রক তালক 
অরিসম্পাত কিব না, যালক আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম অরিসম্পাত কলিলিন এবং তা আল্লাহি রকতালব আলি? 
আল্লাহ বলেলিন, ‘‘িসূে নয রবধ্ান নতামালদিলক রদলয়লিন তা গ্রহর্ 

                                                           
654 সহীহুে বুখািী ৫৯৩৭, ৫৯৪০, ৫৯৪২, ৫৯৪২, ৫৯৪৭, মুসরেম ২১২৪, 

রতিরমযী ১৭৫৯, ২৭৮৩, নাসায়ী ৩৪১৬, ১৫৯৫, ৫২৫১, আবূ দাউদ ৪১৬৮, 
ইবনু মাজাহ ১৯৮৭, আহমাদ ৪৭১০ 
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কি, আি যা নথলক রনলর্ধ্ কলিলিন, তা নথলক রবিত থাক।’’ (সূিা 
হাশি ৭ আয়াত, বুখািী ও মুসরেম]655  

يْ  -111 ِس وََغرْيِِهَمابَاب  اّنلذْْهِ َعْن َنْتِف الّشذ
ْ
 ِب مَِن اللِّْحَيِة َوالرذأ

ل ْوِعهِ  ِل ط  وذ
َ
ْمَردِ َشْعَر حِلَْيتِِه ِعْنَد أ

َ
 وََعْن َنْتِف اأْل

পরিলেদ - ২৯৭ : মাথা ও দারড় ইতযারদ নথলক সাদা চুে 
উপলড় নফো এবং সাবােক নিলেি সদয র্রজলয় উঠা 

দারড় উপলড় নফো রনরর্দ্ধ 

هِ ريض اهلل عنه َعِن َعْن َعمِرو بِن ش   1/1655 بِيِه، َعْن َجِدّ
َ
َعيٍّب، َعْن أ

ّ صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  ّْسلِِم يَْوَم »: انَليِِبِ ْيَب ؛ فَإِنذه  ن ور  الم  وا الّشذ الَ تَنْتِف 
حديث حسن، رواه أبو داود، والرتمذي، والّنسايئ بأسانيد حسنة،  «الِقَياَمةِ 

 [هو حديث حسن :] قال الرتمذي 

১/১৬৫৫। আমি ইবলন শুআইব িারদয়াল্লাহু আনহু তাঁি রপতা 

                                                           
655 সহীহুে বুখািী ৪৮৮৬, ৪৮৮৭, ৫৯৩১, ৫৯৩৯, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮, মুসরেম 

২১২৫, রতিরমযী ২৭৮২, নাসায়ী ৫০৯৯, ৫১০৭-৫১০৯, ৫২৫২-৫২৫৪, 
আবূ দাউদ ৪১৬৯, ইবনু মাজাহ ১৯৮৯, আহমাদ ৩৮৭১, ৩৯৩৫, ৩৯৪৫, 
৩৯৪৬, ৪০৭৯, ৪১১৮, ৪২১৮, ৪২৭১, ৪৩৩১, ৪৩৮৯, ৪৪১৪, ৪৪২০, 
দালিমী ২৬৪৭ 
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হলত, রতরন তাঁি [আমলিি] দাদা নথলক বর্ণনা কলিলিন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা সাদা পাকা চুে 
উপলড় নফলো না। নকননা, রকয়ামলতি রদন তা মুসরেলমি জনয 
নজযারত হলব।’’ [হাসান হারদস, আবূ দাঊদ, রতিরমযী, নাসাঈ, হাসান সূলত্র, 
ইমাম রতিরমযী বলেন, এরি হাসান হারদস] 656  

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  2/1656 قَاَل رَس 
َو َردٌ »: عليه وسلم نَا َفه  ْمر 

َ
 رواه مسلم.  «َمْن َعِمَل َعَمالً لَيَْس علَْيِه أ

২/১৬৫৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয 
বযরি এমন কমণ কিে, যাি সম্পলকণ আমালদি নকান প্রকাি 
রনলদণশ ননই---তা প্রতযাখযাত।’’(মুসরেম) 657  

118-  ِ اَْلَِمْيِ ِمْن بَاب  َكَراِهَيِة اإْلِْستِْنَجاءِ بِاَْلَِمْيِ َوَمِسّ الَْفْرِج ب
ْذرٍ   َغرْيِ ع 

পরিলেদ - ২৯৮ : ডান হাত রদলয় ইরস্তঞ্জা কিা এবং রবনা 

                                                           
656 আবূ দাউদ ৪২০২, রতিরমযী ২৮২১, নাসায়ী ৫০৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৭২১ 
657 সহীহুে বুখািী ২৬৯৭, মুসরেম ১৭১৮, আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ 

১৪, আহমাদ ২৩৯২৯, ২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫৫০২, ২৫৬৫৯, ২৫৭৯৭ 
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কািলর্ ডান হাত রদলয় গুপ্তাে স্পশণ কিা মাকরূহ 

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  1/1657 يِِبِ
َوَعْن أيب َقتَاَدَة ريض اهلل عنه َعِن انلَ

َذنذ »: قَاَل  خ 
ْ
ْم، فاَلَ يَأ ك  َحد 

َ
َذَكرَه  بَِيِمينِِه، َوالَ يَّْستَْنِج بِيَِمينِِه، َوالَ  إَِذا بَاَل أ

ْس ِِف اإلنَاءِ   .متفق عليه .  «يَتََنفذ

১/১৬৫৭। আবু কাতাদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন 
নতামালদি নকউ নপশাব কিলব তখন নস নযন তাি পুরুর্াে ডান 
হাত রদলয় না ধ্লি, ডান হাত িািা ইরস্তঞ্জা না কলি। আি [পান 
কিাি সময়] পারনি পালত্রি মলধ্য নযন রনঃশ্বাস না নফলে।’’ 
(বুখািী-মুসরেম) 658  

এ িাড়া এ রবর্লয় আিও অলনক রবশুদ্ধ হারদস আলি। 

ٍفّ َواِحٍد لَِغرْيِ  -111 ْو خ 
َ
 بَاب  َكَراِهَيِة الَْمَْشِ ِِفْ َنْعٍل َواِحَدٍة، أ

ْذرٍ   ع 
ْذرٍ   َوَكَراَهِة ل بِْس اّنلذْعِل َواْلْ ِفّ قَائًِما لَِغرْيِ ع 
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নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, আবূ দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯২৭, 
২২০১৬, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, দালিমী ৬৭৩ 
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পরিলেদ - ২৯৯ : রবনা ওজলি এক পালয় জুতা বা নমাজা 
পলি হািঁা ও দারঁড়লয় জুতা বা নমাজা পিা অপিেনীয় 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1659 يِبْ ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ َن رَس 

َ
أ

َما »: اَل وسلم، قَ  و َِلَْخلَْعه 
َ
َما ََجِيعاً، أ ْم ِِف َنْعٍل َواِحَدٍة، َِلَْنَعلْه  ك  َحد 

َ
الَ يَمِش أ

و َِل ْحِفِهَما ََجِيعاً »: ويف رواية .  «ََجِيعاً 
َ
 متفق عليه.  «أ

১/১৬৫৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি 
নকউ নযন এক পালয় জুতা পলি না হাঁলি। হয় উিয় জুতা পিলব, 
নলচৎ উিয় জুতা খুলে িাখলব।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নলচৎ উিয় পা খারে িাখলব।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 659  

، قَاَل  2/1659 ول  : َوَعنْه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  إَِذا »: َسِمع ت  رَس 
ْخَرى َحَّتذ ي ْصلَِحَهااْنَقَط 

 
َحِدكْم، فاَلَ َيْمِش ِِف األ

َ
رواه  .  «َع ِشّْسع  َنْعِل أ

 مسلم

২/১৬৫৯। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
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৯৮৬৪, ১০৪৫৭, মুওয়াত্তা মারেক ১৭০১ 
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বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, ‘‘যখন নতামালদি কালিা জুতাি রফতা রিলঁড় যালব, 
তখন নস নযন তা না সািা পযণন্ত অনয জুতারি পলি না হাঁলি।’’ 
(মুসরেম) 660  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه 3/1661 َن رَس 
َ
أ

ل  قَائِماً  ْن يَّنْتَِعَل الَرج 
َ
 رواه أبو داود بإسناد حسن. َنََه أ

৩/১৬৬০। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মানুর্লক দাঁরড়লয় জুতা পিলত 
রনলর্ধ্ কলিলিন। (আবূ দাঊদ হাসান সূলত্র) 661  

 بَاب  اّنلذْْهِ َعْن تَْرِك اّنلذارِ ِِف اْْلَْيِت ِعْنَد اّنلذْومِ  -111

 ِ ْو َغرْيِه
َ
اٍج أ  َوحَنْوِهِ َسَوًء ََكنَْت ِِفْ رَِسَ

পরিলেদ - ৩০০ : ঘুমন্ত, [অনুপরস্থত] ইতযারদ অবস্থায় 
ঘলিি মলধ্য জ্বেন্ত আগুন বা প্রদীপ না রনরিলয় নিলড় 

                                                           
660 মুসরেম ২০৯৮, নাসায়ী ৫৩৬৯, ৫৩৭০, আবূ দাউদ ৪১৩৬, আহমাদ 
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661 আবূ দাউদ ৪১৩৫ 
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িাখা রনলর্ধ্ 

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  1/1661 َما، َعِن انَليِِبِ َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  َعِن ابِن ع 
ونَ »: قَاَل  ْم ِحَي َتَنام  وا اّنلذاَر ِِف ب ي وتِك  ك   متفق عليه. «الَ َتَْت 

১/১৬৬১। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন নতামিা ঘুমলব, 
তখন নতামালদি ঘিগুলোলত আগুন জ্বারেলয় নিলখা না।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 662  

شَعِري ريض اهلل عنه قَاَل  2/1662
َ
وََس األ يِب م 

َ
َق َبيٌْت : َوَعْن أ اْحرَتَ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  بِالمَ  َث رَس  ِدّ ْهِلِه ِمَن اللَيِْل، فَلََما ح 
َ
ِدينَِة لََعَ أ

ْطِفئ وَها»: بَِشأنِِهم، قاَل 
َ
ْم، فَإَِذا نِْمت ْم، فَأ ٌو لَك   متفق عليه. «إِنذ َهِذهِ اّنلذاَر َعد 

২/১৬৬২। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একবাি িালতি নবোয় মরদনাি এক ঘলি আগুন নেলর্ 
ঘলিি নোকজনসহ পুলড় নর্ে। এলদি অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি জানালনা হলে রতরন বেলেন, ‘‘এ 
আগুন রনঃসলেলহ নতামালদি জনয চিম শত্রু। সুতিাং যখন নতামিা 
ঘুমালত যালব, তখন [নতামালদি রনিাপত্তাি খারতলি] তা রনরিলয় 
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দাও।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 663  

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  3/1663 َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه َعن رَس 
بَْواَب »: صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل 

َ
وا األ ْغلِق 

َ
َقاَء، وَأ ْوكِئ وا الِّسّ

َ
. َغُطوا اإلنَاَء، وَأ

ْيَطاَن الَ حَي ُل  اَج، فَإِنذ الّشذ َ ِسَقاًء، َوالَ َيْفَتح  بَاباً، َوالَ يَْكِّشف   وَأْطِفئ وا الِِسّ
َر اْسَم اهللِ، . إنَاًء  وداً، َويَْذك  ْن َيْعر َض لََعَ إنَائِِه ع 

َ
ْم إاِلذ أ ك  َحد 

َ
فَإِْن لَْم ََيِْد أ

مْ  ْهِل اْلَْيِت بَيَْته 
َ
َويِّْسَقَة ت ُْضِم  لََعَ أ  رواه مسلم. «فَلَْيْفَعل، فَإِنذ الف 

৩/১৬৬৩। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘[িালত্র ঘুমাবাি আলর্] 
নতামিা পাত্র নেলক দাও, পারনি মশলকি মুখ নবঁলধ্ দাও, 
দিজাসমূহ বি কলি দাও, প্রদীপ রনরিলয় দাও। নকননা, শয়তান 
মুখ বাঁধ্া মশক খুলে না, বি দিজাও খুলে না এবং পালত্রি 
োকনাও উনু্মি কলি না। সুতিাং নতামালদি নকউ যরদ পালত্রি 
মুলখ ‘রবসরমল্লাহ’ বলে আড় কলি িাখাি জনয নকবে একরি 
কাষ্ঠখণ্ড িাড়া অনয রকিু না পায়, তাহলে নস নযন তাই কলি। 
কাির্ ইঁদুি ঘলিি নোকজনসহ ঘি পুরড়লয় িািখাি কলি নদয়।’’ 

                                                           
663 সহীহুে বুখািী ৬২৯৪, মুসরেম ২০১৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৭০, আহমাদ 

১৯০৭৬ 
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(মুসরেম)664  

 

َو فِْعٌل َوقَْوٌل َما اَل َمْصلََحَة فِْيِه بَاب  اّنلذْْهِ عَ  -110 ِن اّتلذَُكُِف َوه 
َقةٍ   بَِمّشذ

পরিলেদ - ৩০১ : স্বতঃপ্রলর্ারদত হলয় সাধ্যাতীত কমণ কিা 
রনলর্ধ্ 

[নেৌরককতাি বশবতণী হলয় অথবা সুনাম ও প্রশংসাি নোলি 
সাধ্যাতীত বা কষ্টসাধ্য] এমন কাজ কিা বা কথা বো রনরর্দ্ধ, 
যালত নকালনা মেে ননই। 

 আল্লাহ তা‘আো বলেন,   ﴿   ا   قُل س   م 
 

ُكم   ٔ  أ ي   لُ ل  ِ ع  ج   ِمن   ه
 

ا   ر  أ م  ن ا   و 
 

 ِمن   أ
ي  ل  ٱ ِّفِ َك  ت  [  96:  ص] ﴾ ٨٦ ُم  

অথণাৎ বে, আরম উপলদলশি জনয নতামালদি রনকি নকান 
প্ররতদান চাই না এবং যািা স্বতঃপ্রলর্ারদত হলয় সাধ্যাতীত কমণ 
কলি আরম তালদি অন্তিুণি নই। (সূিা স্বাদ ৮৬ আয়াত) 

                                                           
664 সহীহুে বুখািী ৩২৮০, মুসরেম ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, রতিরমযী ১৮১২, 

২৮৫৭, আবূ দাউদ ৩৭৩১, ৩৭৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১০, আহমাদ ১৩৮১৬, 
১৩৮৭১, ১৪০২৫, ১৪৫৯৭, ১৪৭১৭, ১৪৭৪৭, মুওয়াত্তা মারেক ১৭২৭ 
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َمَر  1/1664 رواه . ن ِهينَا َعِن اّتَللََكُِف : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن ع 
 ابلخاري

১/১৬৬৪। উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘স্বতঃপ্রলর্ারদত হলয় সাধ্যাতীত কমণ কিলত আমালদিলক রনলর্ধ্ 
কিা হলয়লি।’ (বুখািী)665  

وٍق، قَاَل  َوَعنْ  2/1665 َدَخلْنَا لََعَ َعبِد اهلِل بِْن َمسع ود ريض اهلل : َمُس 
ْل : عنه َفَقاَل  ْل بِِه، َوَمْن لَْم َيْعلَْم، فَلْيَق  ، َمْن َعِلَم َشيْئاً فَلْيَق  ُيَها انَلاس 

َ
اهلل  : يَا أ

وَل لَِما اَل َيْعلَم   ْن َيق 
َ
، فَإَِن ِمَن الِعلِْم أ ْعلَم 

َ
 : أ

َ
قاَل اهلل  َتَعاََل نِلَِبِيِّه . ْعلَم  اهلل  أ

ا   قُل   ﴿: صىل اهلل عليه وسلم  س   م 
 

ُكم   ٔ  أ ي   لُ ل  ِ ع  ج   ِمن   ه
 

ا   ر  أ م  ن ا   و 
 

ي  ل  ٱ ِمن   أ ِِّف َك  ت   ﴾ ٨٦ ُم
 رواه ابلخاري.  [  96:  ص]

২/১৬৬৫। মাসরূক্ব [িহঃ] হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা 
আমিা আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু এি রনকি 
প্রলবশ কিোম। রতরন বেলেন ‘নহ নোক সকে! নয বযরিি রকিু 
জানা থালক, নস নযন তা বলে। আি যাি জানা ননই, নস নযন 
বলে, ‘আল্লাহই িালো জালনন।’ কাির্ নতামাি অজানা রবর্লয় 
‘আল্লাহই িালো জালনন’ বোও এক প্রকাি ইেম [জ্ঞান]। মহান 
আল্লাহ তাঁি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক সলম্বাধ্ন কলি 

                                                           
665 সহীহুে বুখািী ৭২৯৩ 



 

679 

বলেলিন, ‘‘বে, আরম উপলদলশি জনয নতামালদি রনকি নকান 
প্ররতদান চাই না এবং যািা স্বতঃপ্রলর্ারদত হলয় সাধ্যাতীত কমণ 
কলি, আরম তালদি অন্তিুণি নই।’’ (সূিা স্বাদ ৮৬ আয়াত, বুখািী] 666 

 

َْيِب بَاب  ََتِْرْيِم اّنلَِّياَحِة لََعَ الْمَ  -111
ْ
َِدّ َوَشِقّ اجل

ْ
 يِِّت، َولَْطِم اْل

ْعِر وََحلِْقِه، وَاّدُلََعءِ  ْورِ  بِالَْوْيلِ  َوَنْتِف الّشذ
 َواّثلُب 

পরিলেদ - ৩০২ : মৃলতযি জনয মাতম কলি কাদঁা, র্াে 
চাপড়ালনা, বুলকি কাপড় রিড়ঁা, চুে নিড়ঁা, মাথা ননড়া 

কিা ও সবণনাশ ও ধ্বংস ডাকা রনরর্দ্ধ 

َمَر بِن اخلََّطاِب ريض اهلل عنه  1/1666 قَاَل انلَيِِبُ صىل اهلل : قَاَل  َعْن ع 
ِ بَِما نِيَح َعلَْيهِ »: عليه وسلم ب  ِِف َقَْبِه َما نِيَح »: َويِف روايٍة .  «الَميِّت  ي َعذذ

 متفق عليه.  «َعلَْيهِ 

১/১৬৬৬। উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
                                                           
666 সহীহুে বুখািী ১০০৭, ১০২০, ৪৬৯৩, ৪৭৬৮, ৪৭৭৪, ৪৮০৯, ৪৮২০, 

৪৮২১-৪৮২৫, মুসরেম ২৭৯৮, রতিরমযী ৩২৫৪, আহমাদ ৩৬০২, ৪৯৩, 
৪১৯৪ 
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‘‘মৃত বযরিলক তাি কবলিি মলধ্য তাি জনয মাতম কলি কান্না 
কিাি দরুন শারস্ত নদওয়া হয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম) অনয এক 
বর্ণনায় আলি, যতের্ তাি জনয মাতম কলি কান্না কিা হয়, 
[ততের্ মৃত-বযরিি আযাব হয়।]667  

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل وََعِن  2/1667 ول  اهلِل صىل اهلل : ابِن َمسع  قَاَل رَس 
وَد، َوَشقذ اجل ي وَب، َوَدََع بَِدْعَوى »: عليه وسلم لَيَْس ِمنذا َمْن َُضََب اْل د 

 متفق عليه.  «اجَلاِهلِيذةِ 

২/১৬৬৭। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নস আমালদি দেিুি নয়, নয [নশালকি সময়] র্ালে আঘাত 
কলি, বুলকি কাপড় রিঁলড় এবং জালহরেয়ালতি ডালকি নযায় ডাক 
িালড়।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 668  

* [অথণাৎ রচরল্ললয় রচরল্ললয় মৃত বযরিি বীিত্ব, দানশীেতা ও রবরিন্ন গুর্ 

                                                           
667 সহীহুে বুখািী ১২৮৮, ১২৯০, ১২৯২, মুসরেম ৯২৭, রতিরমযী ১০০২, 

নাসায়ী ১৮৫৩, ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ ১৫৯৩, আহমাদ ২৯০৩৮৮, ৪৮৫০, 
৪৯৩৯, ৫২৪০, ৬১৪৭ 

668 সহীহুে বুখািী ১২৯৪, ১২৯৭, ১২৯৮, ৩৫১৯, মুসরেম ১০৩, রতিরমযী 
৯৯৯, নাসায়ী ১৮৬২, ১৮৬৪, ১৫৮৪, আহমাদ ৩৬৫০, ৪১০০, ৪১০৩, 
৪৩৪৮, ৪৪১৬ 
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বর্ণনা কলি, নযমন: ও আমাি বাঘ! ও আমাি চাঁদ! ও আমাি িাজা! ইতযারদ]   

يِب ب ْرَدَة ريض اهلل عنه، قَاَل  3/1669
َ
وََس ريض اهلل : َوَعْن أ ب و م 

َ
وََجَع أ

ْقبَلَْت تَِصيح  بَِرنٍَة فَلَْم 
َ
ْهِلِه، فَأ

َ
ٍة ِمْن أ

َ
ه  ِِف ِحْجِر اْمَرأ َِشَ َعلَيِْه، َوَرأس  عنه، َفغ 

ْن 
َ
فَاَق قَاَل يَْستَِّطْع أ

َ
ول : يَر َد َعلَيَْها َشيْئاً، فَلََما أ نَا بَِريٌء ِمَمْن بَِرىَء ِمنْه  رَس 

َ
أ

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بَرِيٌء ِمَن  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إَِن رَس 
 متفق عليه. الَصاِلَقِة، َواحلَاِلَقِة، َوالَشاَقِة 

৩/১৬৬৮। আবূ বুিদাহ হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, [তাঁি 
রপতা] আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু যন্ত্রর্ায় কাতি হলয় 
অজ্ঞান হলয় পলড়ন। আি [ঐ সময়] তাঁি মাথা তাঁি এক স্ত্রীি 
নকালে িাখা রিে এবং নস রচৎকাি কলি কান্না কিলত োর্ে। 
রতরন [অজ্ঞান থাকাি কািলর্] তালক বাধ্া রদলত পািলেন না। 
সুতিাং যখন রতরন নচতনা রফলি নপলেন, তখন বলে উঠলেন, 
‘আরম নসই মরহো নথলক সম্পকণমুি, নয মরহো নথলক আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সম্পকণমুি হলয়লিন। 
রনঃসলেলহ আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নসই 
মরহো নথলক সম্পকণমুি হলয়লিন, নয নশালক উচ্চ স্বলি মাতম 
কলি কান্না কলি, মাথা মুণ্ডন কলি এবং কাপড় রিলঁড় নফলে।’ 
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(বুখািী ও মুসরেম) 669  

عبََة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  4/1669 ِغَْيِة بِن ش  وَل اهلِل : وََعِن الم  َسِمْعت  رَس 
ول   ب  بَِما نِيَح َعلَيِه يَومَ »: صىل اهلل عليه وسلم َيق   َمْن نِيَح َعلَْيِه، فَإِنذه  ي َعذذ

 متفق عليه.  «الِقَياَمةِ 

৪/১৬৬৯। মুর্ীিাহ ইবলন শু‘বাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
আরম বেলত শুলনরি নয, ‘‘যাি জনয মাতম কলি কান্না কিা হয়, 
তালক রকয়ামলতি রদলন তাি জনয মাতম কিাি দরুন শারস্ত 
নদওয়া হলব।’’ (বুখািী, মুসরেম)670  

ِمّ َعِّطيََة ن َسيْبََة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  5/1671
 
ول  : َوَعْن أ َخَذ َعلَيْنَا رَس 

َ
أ

ْن اَل َنن وَح 
َ
 متفق عليه. اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ِعنَد ابلَيَْعِة أ

৫/১৬৭০। উলম্ম আরত্বআহ নুসাইবাহ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘বায়আলতি সময় নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
669 মুসরেম ১০৪, নাসায়ী ১৮৬১, ১৮৬৩, ১৮৬৫-১৮৬৭, আবূ দাউদ ৩১৩০, 

ইবনু মাজাহ ১৫৮৬, আহমাদ ১৯০৪১, ১৯০৫৩, ১৯১১৯, ১৯১২৯, ১৯১৯১, 
১৯২৩০ 

670 সহীহুে বুখািী ১২৯১, মুসরেম ৪, ৯৩৩, রতিরমযী ১০০০, আহমাদ 
১৭৬৭৪, ১৭৭১৯, ১৭৭৩৭, ১৭৭৭৩ 
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ওয়াসাল্লাম আমালদি কালি এই অেীকাি গ্রহর্ কলিলিন নয, 
আমিা মৃত বযরিি জনয মাতম কিব না।’ (বুখািী ও মুসরেম) 671  

َما، قَاَل  6/1671 ْغِِمَ لََعَ َعبِد : وََعِن انُلعَماِن بِن بَِشٍْي ريَِضَ اهلل  َعنه 
 
أ

ول  اهلِل بِْن رَ  ْخت ه  َتبِِْك، َوَتق 
 
َواَجباَله ، َواَكَذا، : َواَحَة ريض اهلل عنه فََجَعلَْت أ

د  َعلَيِْه : َواَكَذا  فَاَق . ت َعِدّ
َ
نَْت َكَذلَِك ؟: فقاَل ِحنَي أ

َ
! َما ق لِْت َشيْئاً إاَِل ِقيَل يِل أ

 رواه ابلخاري. 

৬/১৬৭১। নু’মান ইবন বাশীি িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আবু্দল্লাহ ইবলন িাওয়াহাহ িারদয়াল্লাহু আনহু 
[একবাি] অজ্ঞান হলয় পড়লে তাঁি নবান কান্না কিলত োর্লেন 
এবং বেলত োর্লেন, ‘ও [আমাি] পাহাড় নর্া! ও আমাি এই 
নর্া! ও আমাি ওই নর্া!’ এিালব তাঁি একারধ্ক গুর্ বর্ণনা কিলত 
োর্লেন। সুতিাং যখন রতরন জ্ঞান রফলি নপলেন, তখন বেলেন, 
‘তুরম যা রকিু বলেি, নস সম্পলকণ আমালক প্রশ্ন কিা হরেে নয, 
তুরম ঐরূপ রিলে নারক?’ (বুখািী) 672  

َما، قَاَل  7/1672 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  بَاَدَة : وَعِن ابِن ع  اْشتَََك َسْعد  بن  ع 
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ول اهلِل صىل اهلل عل تَاه  رَس 
َ
، فَأ ه  َمَع َعبِد َشْكَوى ريَِضَ اهلل  َعنه  ود  يه وسلم، َيع 

يِب َوَقاٍص، وََعبِد اهلِل بِن َمسع ود ريض اهلل عنه  
َ
الرَِحاِن بِْن َعوٍف، وََسْعِد بِن أ

قَََض ؟»: فَلََما َدَخَل َعلَيِْه، وََجَده  ِِف َغْشيٍَة َفَقاَل . 
َ
وَل اهلِل، : قَال وا  «أ اَل يَا رَس 

ول اهلِل صىل اهلل ع ّ صىل اهلل فَبََك رَس  يِِبِ
ى الَقْوم  ب َكاَء انلَ

َ
ليه وسلم، فَلََما َرأ

، َوالَ »: عليه وسلم بََكْوا، قَاَل  ب  بَِدْمِع الَعْيِ وَن ؟ إِنذ اهلَل الَ ي َعِذّ الَ تَّْسَمع 
َ
أ

ب  بَِهَذا  َشاَر إََل لَِّسانِِه  -ِِب ْزِن الَقلِْب، َولَِكْن ي َعِذّ
َ
و يَرَْحم   -وَأ

َ
متفق .  «أ

 عليه

৭/১৬৭২। আবু্দল্লাহ ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, সা’দ ইবলন উবাদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু 
একবাি পীরড়ত হলে আবু্দি িহমান ইবলন আওফ, সা’দ ইবলন 
আবী অক্কাস এবং আবু্দল্লাহ ইবলন মাসঊদলদি সালথ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি রনকি কুশে রজজ্ঞাসাি জনয 
নর্লেন। যখন রতরন তািঁ রনকি উপরস্থত হলেন, তখন তাঁলক 
অজ্ঞান অবস্থায় নপলেন। রতরন রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘‘ও রক মািা 
নর্লি?’’ নোলকিা জবাব রদে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! না [মািা 
যায়রন]।’ তখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নকলদ 
নফেলেন। সুতিাং নোলকিা যখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক কান্না কিলত নদখে, তখন তািাও কাঁদলত োর্ে। 
রতরন বেলেন, ‘‘নতামিা রক শুনলত পাও না? রনঃসলেলহ আল্লাহ 
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নচালখি অশ্রু ঝিাবাি জনয শারস্ত নদন না এবং আন্তরিক দুঃখ 
প্রকালশি জনযও শারস্ত নদন না। রকন্তু রতরন নতা এিাি কািলর্ 
শারস্ত নদন অথবা দয়া কলিন।’’ এই বলে রতরন রনজ রজলিি প্ররত 
ইরেত কিলেন। (বুখািী ও মুসরেম)673  

ْشَعِري ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل  9/1673
َ
يِب َمالِِك األ

َ
ول  اهلِل : وََعن أ قَاَل رَس 

َقام  »: صىل اهلل عليه وسلم يَوَم الِقَياَمِة  اّنلذاِِئَة  إَِذا لَْم َتت ْب قَبَل َمْوتَِها ت 
 رواه مسلم.  «َوَعلَْيَها رَِسَباٌل ِمْن قَِطَراٍن، َوِدْرٌع مِْن َجَرٍب 

৮/১৬৭৩। আবূ মালেক আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘‘মাতম-কারির্ী মরহো যরদ মিলর্ি পূলবণ তাওবাহ না 
কলি, তাহলে আে-কাতিাি পায়জামা এবং পাঁচড়াি জামা 
পরিরহতা অবস্থায় তালক রকয়ামলতি রদলন দাঁড় কিালনা হলব।’’ 
(মুসরেম) 674  

بَايَِعاِت، قَالَْت  9/1674 ، َعِن اْمَرأٍة ِمَن الم  ّ َسيٍد اّتَلابيِِعِ
 
يِب أ

َ
َسيِد بِن أ

 
َوَعْن أ

ول اهلِل صىل اهلل: َخَذ َعلَيْنَا رَس 
َ
َخَذ ََكَن ِفيَما أ

َ
ي أ وِف اََّلِ  عليه وسلم ِِف الَمْعر 

ْن اَل َنْعِصيَه  ِفيِه 
َ
َق َجيْباً، : َعلَيْنَا أ َو َويْاًل، َواَل نَش  ْن اَل ََنِْمَش وَْجَهاً، َواَل نَْدع 

َ
أ
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َ َشْعراً  ْن اَل نَّنِْش 
َ
 رواه أبو داود بإسناد حسن. َوأ

৯/১৬৭৪। উসাইদ ইবলন আবূ উসাইদ তালবয়ী, এমন এক 
মরহো নথলক বর্ণনা কলিন, রযরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি বায়আতকারির্ী মরহোলদি একজন রিলেন। 
রতরন বলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নয 
সব সৎকমণ কিলত ও তালত তাঁি অবাধ্যতা না কিলত আমালদি 
কালি অেীকাি রনলয়রিলেন, নস সলবি মলধ্য এরিও রিে নয, 
[নশাকাহত হলয়] আমিা নচহািা খামচাব না, ধ্বংস ও সবণনাশ 
কামনা কিব না, বুলকি কাপড় রিঁড়ব না এবং মাথাি চুে 
আেুথােু কিব না।’ [আবূ দাঊদ হাসান সূলত্র] 675  

وََس ريَِضَ اهلل  عنه 11/1675 يِب م 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ول   َما ِمنْ »: وسلم، قَاَل  ْوم  بَاكِيِهْم َفَيق  ْوت  َفيَق  و : َميٍِّت َيم 
َ
َواَجَبالَه ، َواَسيَِّداه ، أ

َ بِِه َملَََكِن يَلَْهَزانِِه  لُِكّ ْنَت؟: حَنَْو َذلَِك إاِلذ و  َهَكَذا ك 
َ
:] رواه الرتمذي، وقال .  «أ

 [حديث حسن 

১০/১৬৭৫। আবূ মুসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘যখনই নকালনা মৃতুযর্ামী বযরি মৃতুয বির্ কলি। আি তাি পালশ 
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দাঁরড়লয় নিাদন-কারির্ী নিাদন কলি এবং বলে, ‘ও আমাি পাহাড় 
নর্া! ও আমাি সদণাি নর্া!’ অথবা অনুরূপ আিও রকিু বলে, 
তখনই নসই মৃলতি জনয দু’জন রফরিশতা রনযুি কিা হয়, যািা 
তাি বুলক ঘুরর্ নমলি বেলত থালকন, ‘তুই রক ঐ িকম রিরে 
নারক?’ (রতিরমযী হাসান] 676  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  11/1676 يِبْ ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْفٌر »: عليه وسلم َما بِِهْم ك  ْعن  ِِف النذَّسِب، وَاّنلِّ : اثْنََتاِن ِِف اّنلذاِس ه  َياَحة  الطذ
 الَميِِّت 

 رواه مسلم. «لََعَ

১১/১৬৭৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘মানুলর্ি মলধ্য দুলিা আচির্ এমন পাওয়া যায়, যা তালদি নেলত্র 
কুফিীমূেক কমণ; বংলশ নখাঁিা নদওয়া ও মৃলতি জনয মাতম কলি 
কান্না কিা।’’ (মুসরেম) 677  

 

ِمْيَ  -111 َنِجّ اِن َوالْم  هذ  بَاب  اّنلذْْهِ َعْن إِْتَياِن الْك 
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ِعرْيِ َوحَنْوِ ذىلَِك  ََصى َوالّشذ َوارِِّق بِاحلْ ْمِل، َوالطذ ْصَحاِب الرذ
َ
 َوالَعرذاِف وَأ

পরিলেদ - ৩০৩ : র্র্ক, নজযারতর্ী ইতযারদ িরবর্যিিাি 

রনকি র্মন রনলর্ধ্ 

যািা কাঁকি, যবদানা ইতযারদ নমলি [ফােনামা খুলে বা হাত 
চারেলয় বা হস্তলিখা পলড় অথবা িারশ র্র্না কলি] িার্য-িরবর্যৎ 
তথা অজানা ও র্ালয়বী রবর্লয়ি খবি বলে, তালদি রনকি এলস 
ঐ নের্ীি রকিু রজজ্ঞাসা কিা ববধ্ নয়। 

وَل اهلِل صىل اهلل سَ : َعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  1/1677 َل رَس 
َ
أ

َهاِن، َفَقاَل  نَاٌس َعِن الك 
 
وا بََِشءٍ »: عليه وسلم أ وَل اهلِل : َفَقال وا  «لَيّْس  يَا رَس 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه  ون  َحّقاً ؟ َفَقاَل رَس  ْحيَاناً بََِشٍء، َفيَك 
َ
ث ونَا أ َِدّ ْم حي  إَِنه 

وَن  تِلَْك الَُكَِمة  ِمَن احَلِقّ »: وسلم ِِّه، َفيَْخلِط  ِن َوَِل
ذ 
 
ُرَها ِِف أ ُ َفيَق  َها اجِلِِنّ ََيَْطف 

 متفق عليه. «َمَعَها مَئَة َكْذبَةٍ 

وَل اهلِل : َويِف ِرَوايٍَة لِلب َخارِِيّ َعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها  نَها َسِمَعْت رَس 
َ
أ

ول   َحاب   -َتزَْنِل  ِِف الَعنَاِن  إِنذ الَمالئَِكةَ »: صىل اهلل عليه وسلم َيق  َو الّسذ َوه 
، َفي وِحيِه  - ه  ْمَع، فَيَّْسَمع  ْيَطان  الّسذ ماءِ، فَيَّْسََتِّق  الّشذ ْمَر ق ِِضَ ِِف الّسذ

َ
ر  األ َفَتْذك 

ِّسِهمْ  ْنف 
َ
اِن، َفَيْكِذب وَن َمَعَها ِمَئَة َكْذبٍَة ِمْن ِعْنِد أ هذ  . «إََل الك 
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১/১৬৭৭। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, রকিু নোক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
র্র্কলদি সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিলে রতরন বেলেন, ‘‘ওিা 
অপদাথণ।’’ [অথণাৎ ওলদি কথাি নকান মূেয ননই]। তািা রনলবদন 
কিে, ‘নহ আল্লাহি িসূে! ওিা নতা কখলনা কখলনা আমালদিলক 
নকান রজরনস সম্পলকণ বলে, আি তা সতয ঘলি যায়।’ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘এই সতয কথারি রজ্বন 
[রফরিশ্তাি রনকি নথলক] নিাঁ নমলি রনলয় তাি িলিি কালন নপঁলি 
নদয়। তািপি নস ঐ [একরি সতয] কথাি সালথ একশ’রি রমথযা 
রমরশলয় নদয়।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 678  

বুখািীি অনয এক বর্ণনায় আলি, যা আলয়শা িারদয়াল্লাহু 
আনহা নথলক বরর্ণত, রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন নয, ‘‘রফরিশ্তাবর্ণ আল্লাহি 
রবধ্ানসমূহ রনলয় নমঘমাোি অিযন্তলি অবতির্ কলিন এবং নস 
সব কথাবাতণা আলোচনা কলিন, যাি রসদ্ধান্ত আসমালন হলয়লি। 
সুতিাং শয়তান অরত সংলর্াপলন েুরকলয় তা শুলন নফলে এবং 
িরবর্যৎ-বিা র্র্কলদি মলন প্ররেপ্ত কলি। তািপি তাি সালথ 

                                                           
678 সহীহুে বুখািী ৩২১০, ৫৭৬২, ৬২১৩, ৭৫৬১, মুসরেম ২২২৮, আহমাদ 

২৪০৪৯ 
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তািা রনলজলদি পে নথলক একশত রমথযা রমের্ কলি তা প্রচাি 
কলি।’’ 

زَواِج  2/1679
َ
، َعن بَعِض أ بَيٍد ريَِضَ اهلل  َعنه  يِب ع 

َ
َوَعْن َصِفَيَة بِنِت أ

ّ صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل انلَ  ّ صىل اهلل عليه وسلم، َعِن انَليِِبِ ََت »: يِِبِ
َ
َمْن أ

ْرَبِعَي يَوماً 
َ
ٍء، لَْم ت ْقَبْل ََل  َصالٌَة أ ََل  َعْن ََشْ

َ
 رواه مسلم.  «َعرذافاً فََّسأ

২/১৬৭৮। স্বারফয়যাহ রবলন্ত আবূ উবাইদ নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি নকান স্ত্রী [হাফসাহ িারদয়াল্লাহু আনহা] 
হলত বর্ণনা কলিলিন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘নয বযরি র্র্লকি রনকি এলস নকান [র্ায়বী] রবর্লয় 
প্রশ্ন কলি, তাি চরল্লশ রদলনি নামায কবুে কিা হয় না।’ (মুসরেম) 
679  

[অনয হাদীলস আলি, আি নয বযরি র্র্লকি কথা রবশ্বাস কিলব, নস 
কালফি হলয় যালব। আহমাদ, রতিরমযী] 

َخاِرقً  3/1679 ول اهلل : قَاَل  ريض اهلل عنهوعْن قَبِيَصَة بن الم  سِمْعت  رس 
ول   ، مَِن اجِلْبِت » :صىل اهلل عليه وسلم يق  ْرّق  رَية ، والطذ ، والطذ  . «الِْعَيافَة 

৩/১৬৭৯। কাবীসাহ্ ইবনুে মুখারিক্ব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত আলি। রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
679 মুসরেম ২২৩০, আহমাদ ১৬২০২, ২২৭১১ 
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ওয়াসাল্লাম নক আরম বেলত শুলনরিঃ ‘ইয়াফাহ’ অথণাৎ নিখা নিলন, 
‘রতয়ািাহ’ অথণাৎ নকান রকিু দশণন কলি এবং ‘তািক’ অথণাৎ পারখ 
রদলয় মেে-অমেে রনর্ণয় আল্লাহি সালথ রব-নদ্রারহতামূেক 
কাজ।680  

َما، قَاَل  وََعِن ابِن َعَباٍس  4/1691 ول  اهلِل صىل اهلل : ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل رَس 
ْحِر َزاَد َما »: عليه وسلم ْعَبًة ِمَن الِّسّ وِم، اْقَتبََس ش  َمِن اْقَتبََس ِعلْماً مَِن اّنلُج 

 رواه أبو داود بإسناد صحيح.  «َزادَ 

৪/১৬৮০। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নয বযরি নজযারতর্ রবদযাি রকিু অংশ রশো কিে, নস আসলে 
যাদু রবদযাি একরি অংশ রশো কিে। রবধ্ায় নজযারতর্ রবদযা যত 
নবশী পরিমালর্ রশো কিলব, অত নবশী পরিমালর্ তাি যাদু রবদযা 
নবলড় যালব।’’ [আবূ দাঊদ রবশুদ্ধ সূলত্র] 681  

عاِوَيَة بِن احلََكِم  5/1691 وَل : ق لْت  : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن م  يَا رَس 

                                                           
680 আরম [আেবানী) বেরিঃ রতরন এরূপই বলেলিন অথচ এি সনলদ 

হাইয়যান ইবনু আো িলয়লিন রতরন মাজহূে। নদখুন ‘‘র্ায়াতুে 
মািাম’’ [২৯৯)। 

681 আবূ দাউদ ৩৯০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, আহমাদ ২০০১, ২৮৩৬ 
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اهلِل إِيِنّ َحِديث  َعْهٍد بِاجلَاِهلَيِة، َوقَْد َجاَء اهلل  َتَعاََل بِاإلِْساَلِم، َوإَِن ِمنَا رَِجااًل 
َهاَن ؟ قَاَل  َذلَِك »: ِمنَا رَِجاٌل َيتََّطَْي وَن ؟ قَاَل وَ : ق لْت   «فاَلَ تَأتِِهمْ »: يَأت وَن الك 

مْ  ُده  ورِِهْم، فاَلَ يَص  د  ونَه  ِِف ص  ٌء ََيِد  : َوِمَنا رَِجاٌل ََي ُّطوَن ؟ قَاَل : ق لْت   «ََشْ
، فََذاكَ » ه  نْبَِياءِ ََي ُّط، َفَمْن وَاَفَق َخطذ

َ
 رواه مسلم.  «ََكَن نيَِِبٌ ِمَن األ

৫/১৬৮১। মুআরবয়াহ ইবলন হাকাম িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম রনলবদন কিোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! 
আরম জালহেী যুলর্ি অতযন্ত রনকিবতণী [অথণাৎ আরম অল্পরদন হে 
অি-যুর্ নথলক রনষৃ্করত নপলয়রি] এবং বতণমালন আল্লাহ আমালক 
ইসোলম দীরেত কলিলিন। আমালদি রকিু নোক র্র্কলদি রনকি 
[িার্য-িরবর্যৎ জানলত] যায়।’ রতরন বেলেন, ‘‘তুরম তালদি কালি 
নযও না।’’ আরম বেোম, ‘আমালদি রকিু নোক অশুি েের্ 
নমলন চলে।’ রতরন বেলেন, ‘‘এ এমন রজরনস, যা তািা রনলজলদি 
অন্তলি অনুিব কলি। সুতিাং এ [সব ধ্াির্া] নযন তালদিলক 
[বারিত কলমণ] বাধ্া না নদয়।’’ আরম রনলবদন কিোম, ‘আমালদি 
মলধ্য রকিু নোক দার্ নিলন শুিাশুি রনরূপর্ কলি।’ রতরন 
বেলেন, ‘‘[প্রাচীনযুলর্] এক পয়র্ম্বি দার্ িানলতন। সুতিাং যাি 
দার্ িানাি পদ্ধরত উি পয়র্ম্বলিি পদ্ধরত অনুসালি হলব, তা 
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সরঠক বলে রবলবরচত হলব [নলচৎ না]।’’ (মুসরেম)682  

وٍد ابَلْدرِِيّ . 6/1692 يِب َمسع 
َ
وَل اهلِل صىل : ريض اهلل عنه َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

لَْواِن الََكِهِن  ، وَح  ّ متفق . اهلل عليه وسلم َنََه َعْن َثَمِن اللََكِّْب، َوَمْهِر ابَليِغِ
 َعلَيْهِ 

৬/১৬৮২। আবূ মাসঊদ বাদিী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কুকুলিি মূেয, 
বযরিচালিি রবরনময় এবং র্র্লকি পারিলতারর্ক গ্রহর্ কিলত 
রনলর্ধ্ কলিলিন। (বুখািী ও মুসরেম) 683   

[অথণাৎ কুকুি রবরক্র কলি, রনলজি দাসীলক নবশযাি কালজ এবং দাসলক 
র্র্লকি কালজ খারিলয় অথণ উপাজণন কিলত রনলর্ধ্ কলিলিন।] 

 بَاب  اّنلذْْهِ َعِن اّتلذَطرُيِ  -111

পরিলেদ - ৩০৪ : অশুি েের্ মানা রনলর্ধ্ 

এ রবর্লয় পূলবণাি পরিলেলদ বহু হারদস উরল্লরখত হলয়লি। 

                                                           
682 মুসরেম ৫৩৭, নাসায়ী ১২১৮, আবূ দাউদ ৯৩০, ৯৩১, ৩২৮২, ৩৯০৯, 

আহমাদ ২৩২৫০, ২৩২৫৬, দালিমী ১৫০২ 
683 সহীহুে বুখািী ২২৩৭, ২২৮২, ৫৩৪৬, ৫৭৬১ 
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نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1693
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ل  »: وسلم
ْ
ةَ، َوي ْعِجب ِِن الَفأ َُكَِمٌة »: َوَما الَفأل  ؟ قَاَل : قَال وا  «الَ َعْدَوى َوالَ ِطرَيَ

 متفق َعلَيْهِ .  «يَِّبةٌ َط 

১/১৬৮৩। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নিালর্ি 
সংক্রমর্ ও অশুি েের্ বেলত রকিুই ননই। শুি েের্ মানা 
আমাি রনকি পিেনীয়। আি তা হে, উত্তম বাকয।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 684  

[অথণাৎ উত্তম বাকয শুলন মলন মলন কেযালর্ি আশা নপার্র্ কিা, নযমন 
চাকিীি দিখাস্ত রনলয় রর্লয় কালিা রজলজ্ঞস কিলেন, নস বেে, মঞু্জি। তখন 
আপনাি মলন দিখাস্ত মঞু্জি হওয়াি আশা কিা রবরধ্-সম্মত।] 

َما، قَاَل  2/1694 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن ع  قَاَل رَس 
ةَ »: ليه وسلمع ةِ، . الَ َعْدَوى َوالَ ِطرَيَ

َ
ارِ، َوالَمْرأ ٍء فَِِف اّدلذ َوإِْن ََكَن الُّشؤم  ِِف ََشْ

 متفق َعلَيْهِ .  «َوالَفَرِس 

২/১৬৮৪। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 

                                                           
684 সহীহুে বুখািী ৫৭৫৬, ৫৭৭৬, মুসরেম ২২২৪, রতিরমযী ১৬১৫, আবূ 

দাউদ ৩৯১৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৭, আহমাদ ১১৭৬৯, ১১৯১৪, ১২১৫৪, 
১২৩৬৭, ১২৪১১, ১৩২২১, ১৩৫০৮, ১৩৫৩৭ 
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বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নিায়ঁালচ ও 
অশুি বলে রকিু ননই। অশুি বেলত যরদ রকিু থালক, তাহলে তা 
ঘি, স্ত্রী ও নঘাড়াি মলধ্য আলি।’’ (বুখািী) 685  

[নকান বস্তু প্রকৃতপলে অমেেময় নয়। তলব রবলশর্ রকিু গুর্াগুলর্ি 
রিরত্তলত নকান নকান বযরিি জনয কষ্ট ও দুঃলখি কাির্ হলয় দাঁড়ায় বলে তালক 
অমেেময় নবাধ্ কিা হয় নযমন, স্বামীি অবাধ্য স্ত্রী, সংকীর্ণ ঘি, অবাধ্য বাহন 
ইতযারদ।] 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم ََكَن : َوَعْن ب ريَْدةَ ريَِضَ اهلل  َعنه   3/1695
َ
أ

ب و داود بإسناد صحيح. اَل َيتََّطَْي  
َ
 رواه أ

৩/১৬৮৫। বুিাইদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [নকান রকিুলক] অশুি েের্ 
মানলতন না। [আবূ দাঊদ-রবশুদ্ধ হারদস] 686  

ْرَوَة بِْن َعِمِر ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل  4/1696 ة  ِعنْد : وَعْن ع  ذ ِكرِت الَّطَْيَ
وِل اهلل  ّْسلِماً، فَإذا » :فَقاَل  صىل اهلل عليه وسلمرَس  ، َوال تَر ُد م  أْحَّسن َها الَْفأل 

مْ  ك  ْل  رأى أَحد  امهلَل ال يَأَت باحَلَّسناِت إالذ أنَت، َوال يَْدَفع  :  ما يَْكرَه، فَلْيق 
                                                           
685 সহীহুে বুখািী ৫৭৫৩, ২০৯৯, ২৮৫৮, ৫০৯৩, ৫০৯৪, ৫৭৭২, মুসরেম 

২২৫, রতিরমযী ২৮২৪, নাসায়ী ৩৫৬৮, ৩৫৬৯, আবূ দাউদ ৩৯২২, ইবনু 
মাজাহ ১৯৯৫, ৩৫৪০, মুওয়াত্তা মারেক ১৮১৭ 

686 আবূ দাউদ ৩৯২০, আহমাদ ২২৪৩৭ 
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ةَ إالذ بَِك  يِّئاِت إالذ أنَْت، َوال حْوَل َوال ق وذ  داود   أبو َرَواه   حديٌث َصحيٌح  «الّسذ
 .  َصحيٍح  بإسنادٍ 

৪/১৬৮৬। উিওয়াহ ইবনু আরমি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত আলি। রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সমু্মলখ অশুি বা কুেের্ সম্পলকণ কথা হরেে। 
রতরন বেলেন: এি মলধ্য িাে হে ফাে। রকন্তু নকান মুসরেমলক 
অশুি েের্ তাি কমণ নথলক রবিত িাখলত পালি না। নতামালদি 
মলধ্য নকউ অপিেীয় নকান রবর্য় নদখলে নস নযন বলে, ‘‘নহ 
আল্লাহ! তুরম বযতীত নকউ কেযার্ রদলত পালি না এবং তুরম 
বযতীত নকউ অকেযার্ দূি কিলত পালি না। অবস্থাি পরিবতণন 
কিা বা মেে ও অমেে রবধ্ান কিাি েমতা শুধু্মাত্র 
নতামািই’’। [আবূ দাঊদ]687 

 

                                                           
687 আরম [আেবানী) বেরিঃ এ সহীহ্ আখযা নদয়াি বযাপালি সুস্পষ্ট 

রবরূপ মন্তবয িলয়লি। কাির্ উিওয়া ইবনু আলমলিি িসূে @-এি 
সালথ সাোৎ ঘিাি বযাপালি মতলিদ িলয়লি। এ িাড়াও এি সনলদ 
আনআনাহ মুদারল্লস বর্ণনাকািী। নদখুন ‘‘আেকারেমুত তাইরয়যব িীকা 
নং [১৯৩)। 
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ََيوَاِن ِِفْ بَِّساٍط  -111
ْ
 بَاب  ََتِْرْيِم تَْصِوْيِر احل

ْو ثَ 
َ
وَْحَجٍر أ

َ
ْو وَِساَدٍة وََغرْيِ ذىلَِك أ

َ
ْو دِْيَناٍر أ

َ
ٍة أ َدذ ْو َم 

َ
ْو ِدْرَهٍم أ

َ
 ْوٍب أ

َاِذ الُصْوَرةِ ِِفْ َحائٍِّط وََسْقٍف وَِسَْتٍ َوِعَماَمٍة َوثَْوٍب  َوََتِْرْيِم اَِِتّ
ْمر  بِإِتاَْلِف الُصَورِ 

َ
 َوحَنْوَِها َواأْل

পরিলেদ - ৩০৫ : পাথি, নদওয়াে, িাদ, মুদ্রা ইতযারদলত 
প্রার্ীি মূরতণ নখাদাই কিা হািাম। অনুরূপিালব নদওয়াে, 
িাদ, রবিানা, বারেশ, পদণা, পার্ড়ী, কাপড় ইতযারদলত 

প্রার্ীি রচত্র অঙ্কন কিা হািাম এবং মূরতণ িরব নষ্ট কিাি 
রনলদণশ 

َما  1/1697 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

ْم »: وسلم قَاَل  ب وَن يَْوَم الِقَياَمِة، ي َقال  لَه  وَن َهِذهِ الُصَوَر ي َعذذ ِيَن يَْصَنع  : إِنذ اَّلذ
ْحي وا َما َخلَْقت مْ 

َ
 متفق عليه.  «أ

১/১৬৮৭। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যািা এ 
জাতীয় [প্রার্ীি] মূরতণ বা িরব বতরি কলি, রকয়ামলতি রদন 
তালদিলক শারস্ত নদওয়া হলব। তালদিলক বো হলব, নতামাি যা 
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বারনলয়রিলে তালত প্রার্ প্ররতষ্ঠা কি।’’ (বুখািী) 688  

ول اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت . 2/1699 قَِدَم رَس 
ول عليه وسلم ِمْن َسفَ  ، فَلََما َرآه  رَس  ٍر، َوقَْد َسرَتْت  َسْهَوًة يِل بِِقراٍم ِفيِه َتَماثيل 

، َوقَاَل  ه  َشُد اّنلذاِس َعَذاباً »: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم تَلََوَن وَْجه 
َ
، أ يَا ََعئَِّشة 

ِيَن ي َضاه وَن ِِبَلِْق اهللِ  َقَّطْعنَاه  فََجَعلْنَا ِمنه  فَ : قَالَْت  «ِعنَد اهللِ يَْوَم الِقَياَمِة اَّلذ
ْو وَِساَدَتنْيِ 

َ
 متفق عليه. وَِساَدًة أ

২/১৬৮৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [তাবূক যুলদ্ধি] সফি 
নথলক রফলি এলেন। আরম আমাি কলেি তাক বা জানাোয় 
পাতো কাপলড়ি পদণা িারেলয় রিোম; তালত রিে [প্রার্ীি] 
অলনকগুরে রচত্র। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন 
ওিা নদখলেন, তখন তাি নচহািা পরিবতণন হলয় নর্ে। রতরন 
বেলেন, ‘‘নহ আলয়শা! রকয়ামলতি রদন নসসব মানুলর্ি সবলচলয় 
নবরশ শারস্ত হলব, যািা আল্লাহি সৃরষ্টি অনুরূপ বতরি কিলব।’’ 
আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘সুতিাং আমিা তা রিঁলড় 
নফেোম এবং তা রদলয় একরি বা দু’রি নহোন-বারেশ বতরি 

                                                           
688 সহীহুে বুখািী ৫৯৫১, ৭৫৫৮, মুসরেম ২১০৮, নাসায়ী ৫৩৬১, আহমাদ 

৪৪৬১, ৪৬৯৩, ৪৭৭৭, ৫১৪৬, ৫৭৩৩, ৬০৪৮, ৬২০৫, ৬২২৬, ৬২৯০ 
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কিোম।’ (বুখািী ও মুসরেম)689  

َما، قَاَل  3/1699 وَل اهلِل صىل : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  َسِمْعت  رَس 
ول   ٍر ِِف ا»: اهلل عليه وسلم َيق  َصِوّ ُ م  َرَها لُك  وَرةٍ َصوذ ِلّ ص  َْعل  ََل  بِك  ّنلذارِ َي 
نَْت اَل ب َد فَاِعاًل، فَاْصنِع : قَاَل ابن  َعَباٍس .  «َنْفٌس َفي َعِذِِِّب ه  ِِف َجَهنذمَ  فَإِْن ك 
 متفق عليه. الَشَجَر َوَما اَل ر وَح ِفيهِ 

৩/১৬৮৯। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
বেলত শুলনরি নয, ‘‘প্রলতযক িরব [বা মূরতণ]  রনমণাতা জাহান্নালম 
যালব, তাি রনরমণত প্ররতরি িরব বা মূরতণি পরিবলতণ একরি কলি 
প্রার্ সৃরষ্ট কিা হলব, যা তালক জাহান্নালম শারস্ত রদলত থাকলব।’’ 
ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যরদ তুরম কিলতই চাও, 
তাহলে র্ািপাো ও রনষ্প্রার্ বস্তুি িরব বা মূরতণ বতরি কিলত 
পাি।’ (বুখািী ও মুসরেম) 690  

، قَاَل . 4/1691 ول  : َوَعنْه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  : َسِمْعت  رَس 

                                                           
689 সহীহুে বুখািী ৫৯৫৪, মুসরেম ২১০৭ 
690 সহীহুে বুখািী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসরেম ২১১০, রতিরমযী ১৭৫১, 

২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, 
আহমাদ ১৮৬৯, ২১৬৩, ২২১৪, ২৮০৬, ৩২৬২, ৩৩৭৩, ৩৩৮৪ 
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ْن َيْنف  »
َ
َِّف أ وَرةً ِِف اّدُلْنَيا، ُك  َر ص  َخ فِيَها الُرْوَح يَوَم الِقَياَمِة َولَيَْس َمْن َصوذ

 متفق عليه.  «بَِنافٍِخ 

৪/১৬৯০। উি িাবী হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি নয, ‘‘নয বযরিি দুরনয়ালত 
নকালনা [প্রার্ীি] রচত্র বারনলয়লি তালক রকয়ামলতি রদলন তালত রূহ 
ফুঁকাি জনয বাধ্য কিা হলব, অথচ নস রূহ ফুঁকলত পািলব না।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 691  

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  5/1691 وَل اهلِل صىل : وََعِن ابِن َمسع  َسِمْعت  رَس 
ْول   ونَ »: اهلل عليه وسلم َيق  ر  َصوِّ َشدذ اّنلذاِس َعَذاباً يَوَم الِقَياَمِة الم 

َ
متفق . «إِنذ أ

 عليه

৫/১৬৯১। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, ‘‘রকয়ামলতি রদলন িরব বা মূরতণ রনমণাতালদি সবণারধ্ক 

                                                           
691 সহীহুে বুখািী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসরেম ২১১০, রতিরমযী ১৭৫১, 

২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, 
আহমাদ ১৮৬৯, ২১৬৩, ২২১৪, ২৮০৬, ৩২৬২, ৩৩৭৩, ৩৩৮৪ 
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করঠন শারস্ত হলব।’’ (বুখািী-মুসরেম) 692  

َريَرَة ريَِضَ اهلل   6/1692 يِبْ ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َعنْه  قَاَل َوَعْن أ َسِمْعت  رَس 

ْول   ْن َذَهَب ََيْل ق  َكَخلِِْق ؟ : قَاَل اهلل  َتَعاََل »: عليه وسلم َيق  ْظلَم  ِممذ
َ
َوَمْن أ

وا َشِعرَيةً  ْو َِلَْخل ق 
َ
وا َحبذًة، أ ْو َِلَْخل ق 

َ
ةً أ وا َذرذ  متفق عليه. «فَلَْيْخل ق 

৬/১৬৯২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, আল্লাহ তা‘আো বলেন, ‘‘তাি চাইলত বড় জালেম নক 
আলি, নয আমাি সৃরষ্টি অনুরূপ সৃরষ্ট বতরি কিলত চায়? সুতিাং 
তািা একরি ধূ্রেকর্া বা রপঁপলড় সৃরষ্ট করুক অথবা একরি 
শসযদানা সৃরষ্ট করুক অথবা একরি যবদানা সৃরষ্ট করুক।’’ (বুখািী 
ও মুসরেম)693      

يِب َطلَْحَة ريَِضَ اهلل  َعنه   7/1693
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

وَرةٌ »: وسلم، قَاَل  ل  الَمالَئَِكة  بَيْتاً فِيِه َُكٌْب َوالَ ص   متفق عليه. «الَ تَْدخ 

৭/১৬৯৩। আবূ ত্বােহা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 

                                                           
692 সহীহুে বুখািী ৫৯৫০, মুসরেম ২১০৯, নাসায়ী ৫৩৬৪, আহমাদ ৩৫৪৮, 

৪০৪০ 
693 সহীহুে বুখািী ৫৯৫৩, ৭৫৫৯, মুসরেম ২১১১, আহমাদ ৭১২৬, ৭৪৬৯, 

৮৮৩৪, ১০৪৩৮, ২৭৭৯৪ 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নস ঘলি 
[িহমলতি] রফরিশ্তা প্রলবশ কলিন না নয ঘলি কুকুি থালক এবং 
নস ঘলিও নয় নয ঘলি িরব বা মূরতণ থালক।’’ (বুখািী ও মুসরেম)694  

َمَر ريَِضَ اهلل  عَ  9/1694 َما، قَاَل وَعِن ابِن ع  وَل اهلِل صىل اهلل : نه  وََعَد رَس 
وِل اهلِل صىل اهلل  ، فََراَث َعلَيِْه َحََّت اْشتََد لََعَ رَس  ْن يَأِتيَه 

َ
يل  أ عليه وسلم ِجَْبِ

ل  بَيْتاً ِفيِه : عليه وسلم، فََخَرَج فَلَِقيَه  ِجَِبيل  فََشََك إِيَلِه، َفَقاَل  إِنَا اَل نَْدخ 
وَرةٌ  ََكٌّْب َوالَ   رواه  ابل خاري. ص 

৮/১৬৯৪। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, [একবাি] রজব্রীে িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি আসাি ওয়াদা রদলেন। রকন্তু রতরন আসলত 
রবেম্ব কিলেন, এমনরক নশর্ পযণন্ত [এ রবেম্ব] নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি পলে অতযন্ত িািী নবাধ্ হলত োর্ে। 
অবলশলর্ রতরন বাইলি নবি হলয় নর্লেন। তখন রজব্রীে তাঁি সলে 
সাোৎ কিলেন। রতরন রবেম্ব হওয়াি অরিলযার্ কিলে রজব্রীে 
বেলেন, ‘আমিা নসই ঘলি প্রলবশ করি না নয ঘলি কুকুি রকম্বা 

                                                           
694 সহীহুে বুখািী ৩২২৫, ৩২২৬, ৩৩২২, ৪৩০২, ৪০০২, ৫৯৪৯, ৫৯৫৮, 

মুসরেম ২১০৬, রতিরমযী ২৮০৪, নাসায়ী ৪২৮২, ৫৩৪৭-৫৩৫০, আবূ 
দাউদ ৪১৫৩, ৪১৫৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৪৯, আহমাদ ১৫৯১০, ১৫৯১৮, 
১৫৯৩৪, মুওয়াত্তা মারেক ১৮০২ 
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িরব থালক।’ (বুখািী) 695  

وَل اهلِل صىل اهلل : ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت َوَعْن ََعئَِشَة  9/1695 َواَعَد رَس 
، فََجاءْت تِلَْك الَساَعة  عليه السالمعليه وسلم ِجَِبيل   ْن يَأِتيَه 

َ
، ِف َساَعٍة أ

ول  : قَالَْت ! َولَْم يَأتِِه  َو َيق  ْلِف  »: َوََكَن بِيَِدهِ َعصاً، َفَّطرََحَها ِمْن يَِدهِ وَه  َما َي 
ل ه  اهلل   يِرهِ . « َوْعَده  َوالَ ر س  َمََّت »: َفَقاَل . ث َم اّتَلَفَت، فَإَِذا َجْرو  ََكٍّْب حَتَْت رََسِ

لْت   «َدَخَل َهَذا الَُكْب  ؟ ْخِرَج، فََجاَءه  : َفق 
 
َمَر بِِه فَأ

َ
َواهلِل َما َدَريْت  بِِه، فَأ

يل   ول  اهلِل صىل اهلل عليه السالمِجَْبِ َوَعْدتَِِن، »: عليه وسلم، َفَقاَل رَس 
تِِِن 

َ
ل  : َفَقاَل  «فََجلَّْست  لََك َولَْم تَأ َمنََعِِن اللََكّْب  اََّلِي ََكَن ِِف بَيْتَِك، إِنَا اَل نَْدخ 

وَرةٌ   رواه مسلم. بَيْتاً ِفيِه ََكٌّْب َواَل ص 

৯/১৬৯৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একদা রজব্রীে আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি সলে নকান এক সমলয় সাোৎ কিাি জনয ওয়াদা 
কলিন। সুতিাং নস রনধ্ণারিত সময়রি এলস নপঁিে; রকন্তু রজব্রীে 
আসলেন না। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি হালত একরি োরঠ রিে। রতরন তা নফলে 
রদলেন এবং বেলেন, ‘‘আল্লাহ রনজ প্ররতশ্রুরত িে কলিন না 
এবং তাঁি দূতর্র্ও না।’’ তািপি রতরন রফলি দৃরষ্ট রনলেপ কলি 

                                                           
695 সহীহুে বুখািী ৫৯৬৬০, ৩২২৭ 
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নদখলত নপলেন নয, তাঁি খালিি নীলচ একরি কুকুি িানা বলস 
আলি। তখন রতরন বেলেন, ‘‘এ কুকুিরি কখন এখালন েুলক 
পলড়লি?’’ [আলয়শা বলেন] আরম বেোম, ‘আল্লাহি কসম! আরম 
ওি বযাপালি জানলতই পারিরন।’ সুতিাং রতরন আলদশ রদলে 
ওিালক বাইলি নবি কিা হে। তািপি রজব্রীে -এি আর্মন 
ঘিে। তখন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
[অরিলযার্ কলি] বেলেন, ‘‘আপরন আমাি সলে ওয়াদা 
কলিরিলেন, আি আরম আপনাি প্রতীোয় বলসরিোম, অথচ 
আপরন আসলেন না?’’ রজব্রীে বেলেন, ‘আমালক ঐ কুকুি িানারি 
[ঘলি েুকলত] বাধ্া রদলয়রিে; নযিা আপনাি ঘলিি মলধ্য রিে। 
রনশ্চয় আমিা নস ঘলি প্রলবশ করি না, নয ঘলি কুকুি রকম্বা নকান 
িরব বা মূরতণ থালক।’ (মুসরেম)696  

، قَاَل  11/1696 َصنْيٍ يِب  قَاَل يِلْ : َوَعْن أيب الَهَياِج َحَياَن بِن ح 
َ
َلََعُ بن  أ

ول اهلِل صىل اهلل : َطاِلٍّب ريَِضَ اهلل  عنه ْبَعث َك لََعَ َما َبَعثَِِن َعلَيِْه رَس 
َ
اَل أ

َ
أ

فاً إاَِل َسَويْتَه   ِْشَ وَرةً إاَِل َطَمْستََها، َواَل َقَْباً م  ْن اَل تََدَع ص 
َ
رواه . عليه وسلم ؟ أ

 مسلم

১০/১৬৯৬। আবুে হাইয়াজ হাইয়ান ইবলন হুসাইন হলত 

                                                           
696 মুসরেম ২১০৪, আহমাদ ২৪৫৭৬ 
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বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা আেী ইবলন আবী তালেব িারদয়াল্লাহু 
আনহু আমালক বেলেন, ‘নতামালক নস কালজি জনয পাঠাব না রক, 
নয কালজি জনয আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমালক পারঠলয়রিলেন? [তা হলে এই নয,] নকান [প্রার্ীি] িরব বা 
মূরতণ নদখলেই তা রনরশ্চহ্ন কলি নদলব এবং নকান উঁচু কবি নদখলে 
তা সমান কলি নদলব।’ (মুসরেম) 697  

ْو َزْرٍع  -111
َ
ْو َماِشَيٍة أ

َ
َاِذ الَُْكِْب إاِلذ لَِصْيٍد أ  بَاب  ََتِْرْيِم اَِِتّ

পরিলেদ - ৩০৬ : রশকাি কিা, পশু িো বা নেত 
খামাি, ঘিবারড় পাহািা নদওয়াি উলদ্দশয িাড়া কুকি 

নপার্া হািাম 

َما، قَاَل  1/1697 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل : َعِن ابِن ع  َسِمْعت  رَس 
ول   ص  ِمْن »: عليه وسلم َيق  ْو َماِشيٍَة فَإِنذه  َيْنق 

َ
َمِن اْقَتََّن َُكْباً إاِلذ َُكَْب َصْيٍد أ

ذ يَوٍم قرِيَاَطانِ  ْجرِهِ لُك 
َ
 . «اٌط قرِيَ »: ويف رواية . متفق عليه. «أ

১/১৬৯৭। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি 

                                                           
697 মুসরেম ৯৬৯, রতিরমযী ১০৪৯, নাসায়ী ২০৩১, আবূ দাউদ ৩১১৮, আহমাদ 

৬৮৫, ৭৪৩, ৮৯১, ১০৬৭, ১১৭৪, ১১৭৯, ১২৪৩, ১২৮৬ 
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নয, ‘‘নয বযরি রশকারি অথবা পশু-িেক কুকুি িাড়া অনয কুকুি 
নপালর্, তাি ননকী নথলক প্রলতযক রদন দুই রকিাত পরিমার্ সওয়াব 
কলম যায়।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 698  অনয বর্ণনায় আলি, ‘‘এক রকিাত 
সওয়াব কলম যায়।’’ 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  2/1699 يِبْ ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ذ يَوٍم قرِيَاٌط إاِلذ َُكَْب »: عليه وسلم ص  ِمْن َعَملِِه لُك  ْمَّسَك َُكْباً، فَإِنذه  يْنق 
َ
َمْن أ

وْ 
َ
 متفق عليه.  «َماِشيَةٍ  َحْرٍث أ

َمِن اْقَتََّن َُكْباً لَيَْس بَِكلِْب َصْيٍد، َوالَ َماِشَيٍة َوالَ »: َويِف ِرَوايٍَة لِم سِلٍم 
ذ يَْومٍ  ْجرِهِ قرِيَاَطاِن لُك 

َ
ص  ِمْن أ ْرٍض، فَإِنذه  َيْنق 

َ
 .«أ

২/১৬৯৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি 
কুকুি বাঁলধ্ [পালে], তাি আমে [ননকী] নথলক প্রতযহ এক রকিাত 

                                                           
698 সহীহুে বুখািী ৫৪৮০, ৫৪৮১, ৫৪৮২, মুসরেম ১৫৭৪, রতিরমযী ১৪৮৭, 

নাসায়ী ৪২৮৪, ৪২৮৬, ৪২৮৭, ৪২৯১, আহমাদ ৪৪৬৫, ৪৫৩৫, ৪৭৯৮, 
৪৯২৫, ৫০৫৩, ৫১৪৯, ৫২৩১, ৫৩৭০, ৫৪৮১, ৫৭৪১, ৫৮৮৯, ৬৩০৬, 
৬৪০৭, মুওয়াত্তা মারেক ১৮০৮ 
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পরিমার্ কলম যায়।’’ (বুখািী ও মুসরেম)699  

অনয বর্ণনায় আলি, ‘‘নয বযরি এমন কুকুি নপালর্, যা 
রশকালিি জনয নয়, পশু িোি জনয নয় এবং নেত পাহািাি 
জনয নয়, নস বযরিি ননকী নথলক প্রলতযক রদন দুই রকিাত 
পরিমার্ সওয়াব কলম যায়।’’  [রকিাত রঠক কত পরিমার্, তা আল্লাহই 
জালনন।] 

 

َواِبّ  -111 ََرِس ِِف اْْلَِعرْيِ وََغرْيِهِ ِمَن اّدلذ
ْ
 بَاب  َكَراهَِيِة َتْعلِْيِق اجل

َرَ 
ْ
َفرِ َوَكَراِهَيِة اِْستِْصَحاِب الَُْكِْب وَاجل  ِس ِِف الّسذ

পরিলেদ - ৩০৭ : উি বা অনযানয পশুি র্োয় ঘণ্টা বাধঁ্া 
বা সফলি কুকুি এবং ঘুেুি সলে িাখা মকরুহ 

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1699 يِبْ ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعن أ قَاَل رَس 

ْو َجَرٌس الَ تَْصَحب  الَمالَئَِكة  ر ْفَقًة فِيَها َُكْ »: وسلم
َ
 رواه مسلم. «ٌب أ

১/১৬৯৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
                                                           
699 সহীহুে বুখািী ২৩২২, ৩৩২৪, মুসরেম ১৫৭৫, রতিরমযী ১৪৯০, নাসায়ী 

৪২৮১, ৪২৯০, আবূ দাউদ ২৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৩২০৪, আহমাদ ৭৫৬৬, 
৮৩৪২, ৯২০৯, ৯৭৬৫ 
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বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নসই 
কালফোি সলে [িহমলতি] রফরিশতা থালকন না, যালত কুকুি 
রকম্বা ঘুেুি থালক।’’ (মুসরেম)700  

اجَلَرس  َمَزاِمري  »: ، قَاَل صىل اهلل عليه وسلميَِب أَن انلَ : َوَعنْه  2/1711
ْيَطانِ   رواه مسلم.  «الّشذ

২/১৭০০। উি িাবী হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘ঘণ্টা বা ঘুেুি শয়তালনি বারঁশ।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 701    

 

لَِة وَ  -118 َالذ ْوِب اجلْ ك  ل  بَاب  َكَراَهِة ر  ك 
ْ
وِ اّنلذاقَة  الذِِتْ تَأ

َ
ِِهَ اْْلَِعرْي  أ

 الَْعِذَرةَ 

َها، َزالَِت الَْكَراَهة   َكلَْت َعلًَفا َطاِهًرا َفَطاَب حَلْم 
َ
 فَإِْن أ

পরিলেদ - ৩০৮ : ননাংিা-নিাজী পশুলক সওয়ািী বানালনা 
                                                           
700 মুসরেম ২১১৩, রতিরমযী ১৭০৩, আবূ দাউদ ২৫৫৫, আহমাদ ৭৫১২, 

৮০৩৬, ৮২৩৭, ৮৩২৩, ৮৭৭২, ৮৮৪৫, ৯০৯৮, ৯৪৪৫, ৯৮০৫, ১০৫৫৮, 
দালিমী ২৫৭৬ 

701 মুসরেম ২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬, আহমাদ ৮৫৬৫, ৮৬৩৪ 
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মকরুহ 

নয হাোে পশু [উি, র্রু ইতযারদ] সাধ্াির্ত: মানুলর্ি 
পায়খানা খায়, তাি উপি সওয়াি হওয়া মকরুহ। এরূপ ননাংিা-
নিাজী উি যরদ ঘাস নখলত োলর্ [এবং ননাংিা িের্ কিা তযার্ 
কলি] তাহলে তাি মাংস পরবত্র হলব রবধ্ায় মকরুহ থাকলব না। 

َما، قَاَل . 1/1711 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  ول اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن ع  نََه رَس 
ْن ي ْرَكَّب َعلَيَْهاَعِن  صىل اهلل عليه وسلم عليه وسلم

َ
رواه . اجلاََللَِة ِِف اإلبِِل أ

 أبو داود بإسناد صحيح

১/১৭০১। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ননাংিা-নিাজী উঁিনীি 
উপি চড়লত বাির্ কলিলিন।’ [আবূ দাঊদ-রবশুদ্ধ সূলত্র]702  

[প্রকাশ থালক নয, এরূপ পশুি দুধ্ ও মাংস খাওয়াি বযাপালিও রনলর্ধ্াজ্ঞা 
এলসলি। 

                                                           
702 আবূ দাউদ ২৫৫৭, ২৫৫৮, ১৭০২, সহীহুে বুখািী ৪১৫, মুসরেম ৫৫২, 

রতিরমযী ৫৭২, নাসায়ী ৭২৩, আবূ দাউদ ২৭৪, ৪৭৪, ৪৭৫, আহমাদ 
১১৬৫১, ১২৩৬৪, ১২৪৭৯, ১২৭৭০, ১২৮০৪, ১৩০২১, ১৩০৩৮, ১৩০৮৮, 
১৩২৩৫, ১৩৪৯৪, ১৩৫৩৬, ১৩৬৬১, দালিমী ১৩৯৫ 
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 بَاب  اّنلذْْهِ َعِن اْْل َصاِّق ِِف الَْمّْسِجدِ  -111
ْمِر بِتزََْنِيِْه الَْمّْسِجِد َعِن 

َ
ْمِر بِإَِزاّتَلِِه ِمْنه  إَِذا و ِجَد فِْيِه َواأْل

َ
َواأْل

ْقَذارِ 
َ
 اأْل

পরিলেদ - ৩০৯ : মসরজলদ থুথু নফো রনলর্ধ্। যরদ থুথু 
নফো হলয় থালক তাহলে তা পরিষ্কাি কিা এবং যাবতীয় 

আবজণনারদ নথলক মসরজদলক পরবত্র িাখাি রনলদণশ 

نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه   1/1712
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : َعْن أ َن رَس 

َ
: أ

اَرت َها َدْفن َها»  فق عليهمت. «اْل َصاّق  ِِف الَمّْسِجِد َخِطيَئٌة، َوَكفذ

১/১৭০২। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মসরজলদি রিতি থুথু 
নফো পাপ। আি তাি কাফফািা [প্রায়রশ্চত্ত] হে তা মারিলত পঁুলত 
নদওয়া।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 703  

                                                           
703 সহীহুে বুখািী ৪১৫, মুসরেম ৫৫২, রতিরমযী ৫৭২, নাসায়ী ৭২৩, আবূ 

দাউদ ২৭৪, ৪৭৪, ৪৭৫, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৬৪, ১২৪৭৯, ১২৭৭০, 
১২৮০৪, ১৩০২১, ১৩০৩৮, ১৩০৮৮, ১৩২৩৫, ১৩৪৯৪, ১৩৫৩৫, ১৩৪৯৪, 
১৩৫৩৬, ১৩৬৬১, দালিমী ১৩৯৫ 
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অথণাৎ মসরজলদি নমলঝ কাঁচা মারি বা বারেি হলে তা মারি 
বা বারে োকা রদলত হলব। আমালদি [শালফয়ী] মাযহালবি আলেম 
আবুে মাহারসন রুওয়ানী তাঁি ‘আে-বাহি’ গ্রলন্থ বলেন, বো 
হলয়লি নয, দাফন কিাি অথণ হে, তা মসরজদ নথলক দূি কলি 
নদওয়া। রকন্তু মসরজলদি নমলঝ যরদ নমাজাইক কিা বা পাকা হয়, 
তাহলে তা জুতা বা অনয রকিু রদলয় ির্লড় নদওয়া---নযমন বহু 
জালহে কলি থালক---দাফন কিা নয়। বিং তালত পাপ বৃরদ্ধ কিা 
এবং মসরজদলক নবরশ ননাংিা কিা হয়। নয নকউ এমন কলি 
থালক, তাি উরচত হে, তা কাপড়, হাত অথবা অনয রকিু রদলয় 
মুলি নদওয়া অথবা পারন রদলয় ধু্লয় নদওয়া। 

نَ : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها  2/1713
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  أ رَس 

َاَمًة، فََحَكه   ْو َن 
َ
ْو ب َزاقاً، أ

َ
َاطاً، أ ى ِِف ِجَداِر الِقبْلَِة ُم 

َ
 متفق َعلَيْهِ . َرأ

২/১৭০৩। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, একদা 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রকবোি রদলকি 
নদওয়ালে নপাঁিা, থুথু রকম্বা নশ্লষ্মা নদখলত নপলেন। সুতিাং রতরন 
ির্লড় পরিষ্কাি কলি রদলেন। (বুখািী ও মুসরেম) 704  

                                                           
704 সহীহুে বুখািী ৪০৭, মুসরেম ৫৪৯, ইবনু মাজাহ ৭৬৪, আহমাদ ২৪৬৩০, 

২৫৪০৬, মুওয়াত্তা মারেক ৪৫৭ 
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نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْهَ  3/1714
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

رِ، إنذَما ِه إِنذ َهِذهِ الَمَّساِجَد الَ تَْصل ح  لََِشٍء ِمْن َهَذا اْلَْوِل َوالَ الَقذَ »: قَاَل 
ْرآنِ  ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  «َِّلِْكِر اهللِ َتَعاََل، َوقِراءةِ الق  ْو َكَما قَاَل رَس 

َ
. أ

 رواه مسلم

৩/১৭০৪। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রনশ্চয় এ মসরজদসমূহ 
নপশাব ও ননাংিা-আবজণনাি উপযুি স্থান নয়। এসব নতা মহান 
আল্লাহি রজরকি এবং কুিআন নতোওয়াত কিাি জনয।’’ অথবা 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম অনুরূপ রকিু বলেলিন। 
(মুসরেম) 705 

ْوَمِة ِِف الَْمّْسِجدِ  -101  بَاب  َكَراَهِة اْلْ ص 
الذ  ْوِت فِْيِه، َونَّْشِد الضذ اءِ َواإْلَِجاَرةِ َوحَنْوَِها َوَرْفِع الصذ َ ِة َواْْلَْيِع َوالِْشّ

َعاَماَلتِ   ِمَن الْم 

পরিলেদ - ৩১০ : মসরজলদি মলধ্য ঝর্ড়া-রববাদ ও বহ-

                                                           
705 সহীহুে বুখািী ২১৯, ২২১, ৬০২৫, মুসরেম ২৮৪, ২৮৫, রতিরমযী ১৪৭, 

নাসায়ী ৫৩, ৫৫, ৩২৯, ইবনু মাজাহ ৫২৮, আহমাদ ১১৬৭২, ১১৭২২, 
১২২৯৮, ১২৫৭২, ১২৯৫৫, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৪, দালিমী ৭৪০ 
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হল্লা কিা, হািালনা বস্তুি নখাজঁ বা নঘার্র্া কিা, নকনা-
নবচা কিা, িাড়া বা মজুিী বা ইজািা চুরি ইতযারদ 

অনুরূপ কমণ রনলর্ধ্ 

1/1715  
َ
َريَرَة ريض اهلل عنهَوَعْن أ وَل اهلِل صىل اهلل : يب ه  نَه  َسِمَع رَس 

َ
أ

ول   ْل »: عليه وسلم، َيق  د  َضالذًة ِِف الَمّْسِجِد فَلَْيق  الً يَنّْش  الَ َردذها : َمْن َسِمَع رَج 
 رواه مسلم.  «اهلل  َعلَْيَك، فَإِنذ الَمَّساِجَد لَْم ت َْبَ لَِهَذا

১/১৭০৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন, 
‘‘নয বযরি কাউলক হািালনা রজরনস সিান [নঘার্র্া] কিলত নশালন, 
নস নযন বলে, ‘আল্লাহ নযন নতামালক তা রফরিলয় না নদন।’ কাির্, 
মসরজদ এি জনয বানালনা হয়রন।’’ (মুসরেম)706  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل : َعنْه  وَ  2/1716 َن رَس 
َ
إَِذا َرأْيت ْم َمْن »: أ

ول وا  ْو يَبَْتاع  ِِف الَمّْسِجِد، َفق 
َ
ْيت ْم َمْن : يَبِيع  أ

َ
ْرَبَح اهلل  َِتَاَرتََك، َوإَِذا رَأ

َ
الَ أ

ول وا  د  َضالذًة َفق  َها اهلل َعلَْيَك : يَنّْش  حديث :] ذي، وقال رواه الرتم.  «الَ َردذ
 [حسن 
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২/১৭০৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন নতামিা 
কাউলক মসরজলদি মলধ্য নকনা-নবচা কিলত নদখলব, তখন বেলব, 
‘আল্লাহ নতামাি বযবসালয় নযন োি না নদন।’ আি যখন কাউলক 
হািালনা রজরনস খঁুজলত নদখলব, তখন বেলব, ‘আল্লাহ নযন 
নতামালক তা রফরিলয় না নদন।’’ (রতিরমযী] 707   

اًل نََشَد ِِف الَمْسِجِد َفَقاَل : َوَعْن ب َريَْدَة ريَِضَ اهلل  َعنه   3/1717 َن رَج 
َ
: أ

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِْحَِر ؟ َفَقاَل رَس 
َ
َت الَ وََجدْ »: َمْن َدََع إََِل اجلََمِل األ

َما ب نَِيِت الَمَّساِجد  لَِما ب نَِيْت ََل    رواه مسلم.  «؛ إِنذ

৩/১৭০৭। বুিাইদাহ  িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, একরি 
নোক মসরজলদি মলধ্য [হািালনা বস্তু সম্পলকণ] নঘার্র্া পূবণক 
বেে, ‘আমালক আমাি োে উলিি সিান নক রদলত পািলব?’ 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তুরম নযন তা 
না পাও। মসরজদ নসই কালজি জনয রনরমণত হলয়লি, নয কালজি 
জনয রনরমণত হলয়লি।’’ (মুসরেম) 708  [অথণাৎ ইবাদলতি জনয, হািালনা 
রজরনস নখাঁজাি জনয নয়।] 

                                                           
707 মুসরেম ৫৬৮, রতিরমযী ১৩২১, আবূ দাউদ ৪৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৬৭, 

আহমাদ ৮৩৮২, ৯১৬১, দালিমী ১৪০১ 
708 মুসরেম ৫৬৯, ইবনু মাজাহ ৭৬৫, আহমাদ ২২৫৩৫ 



 

715 

هِ ريَِضَ اهلل  َعنه   4/1719 بِيِه، َعْن َجِدّ
َ
َعيٍّب، َعْن أ  : َوَعْن َعمِرو بِن ش 

َ
َن أ

ْن 
َ
اِء َوابَليِْع ِِف الَمْسِجِد، َوأ َ وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َنََه َعن الِِشّ رَس 

ْو ي ّنَْشَد ِفيِه ِشْعرٌ 
َ
ب و داود والرتمذي، وقال. ت ّنَْشَد ِفيِه َّضالٌَة؛ أ

َ
حديث :]رواه أ

 [حسن

৪/১৭০৮। আমি ইবলন শুআইব িারদয়াল্লাহু আনহু স্বীয় রপতা 
নথলক, রতরন তাঁি [আলম্রি] দাদা নথলক বর্ণনা কলিলিন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনলর্ধ্ কলিলিন মসরজলদি মলধ্য 
নকনা-নবচা কিলত, হািালনা বস্তু সিান কিলত অথবা তালত 
[অনবধ্] করবতা আবৃরত্ত কিলত। [আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান] 709  

نْت  ِِف : قَاَل  ريض اهلل عنه َوَعْن الَسائِِّب بِن يَِزيَد الَصَحايِب  5/1719 ك 
َمر  ْبن  اخلََّطاِب  ٌل، َفنََظْرت  فَإَِذا ع  : َفَقاَل  ريض اهلل عنهالَمْسِجِد فََحَصبَِِن رَج 

تِِِن بَِهَذيِن، فَِجئْت ه  بِِهَما، َفَقاَل 
ْ
ْنت َما ؟ َفَقاالَ : ِاْذَهّْب فَأ

َ
ْيَن أ

َ
ْهِل : ِمْن أ

َ
ِمْن أ

َ : الَّطائِِف، َفَقاَل  َما ِِف ل ْصَواتَك 
َ
َما، تَْرَفَعاِن أ وَْجْعت ك 

َ
، أل ْهِل ابَلدَلِ

َ
نْت َما ِمْن أ ْو ك 

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   رواه ابلخاري! َمْسِجِد رَس 

৫/১৭০৯। সাহাবী সালয়ব ইবলন ইয়াযীদ িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম মসরজলদ নববীলত রিোম। এমন 
সময় একরি নোক আমালক কাঁকি িুঁলড় মািে। আরম তাি রদলক 
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তাকালতই নদরখ, রতরন উমাি ইবনুে খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু। 

রতরন বেলেন, ‘যাও, ঐ দু’জনলক আমাি রনকি রনলয় এস।’ আরম 
তালদিলক রনলয় তাঁি কালি এোম। রতরন বেলেন, ‘নতামিা 
নকাথাকাি?’ তািা বেে, ‘আমিা তালয়লফি অরধ্বাসী।’ রতরন 
বেলেন, ‘নতামিা যরদ এই শহি [মরদনাি] নোক হলত, তাহলে 
আরম নতামালদিলক অবশযই কলঠাি শারস্ত রদতাম। নতামিা 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি মসরজলদ উনচ্চঃস্বলি 
কথা বেি!’ (বুখািী) 710    

 

ْو َغرْيَه   -100
َ
رذاثًا أ ْو ك 

َ
ْو بََصاًل أ

َ
َكَل ث ْوًما أ

َ
 بَاب  َنْْهِ َمْن أ

ْوِل الَْمّْسِجِد َقْبَل َزَواِل َراِِئَتِِه إاِلذ مِ  ا ََل  َراِِئٌَة َكِرْيَهٌة َعْن د خ  مذ
ْوَرةٍ   لَُِض 

পরিলেদ - ৩১১ : [কাচঁা] িসূন, রপয়ঁাজ, রেক পাতা তথা 
তীব্র দুর্ণি জাতীয় নকান রজরনস নখলয়, দুর্ণি দূি না 
কলি মসরজলদ প্রলবশ কিা রনলর্ধ্। তলব রনতান্ত 

প্রলয়াজনবশতঃ জালয়য। 

                                                           
710 সহীহুে বুখািী ৪৭০ 
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َما . 1/1711 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : َعِن ابِن ع 
َ
أ

َجَرةِ »: قَاَل  َكَل ِمْن َهِذهِ الّشذ
َ
متفق .  «فاَلَ َيْقَرَبنذ َمّْسِجَدنَا -اّثلُوَم : يَعِِن  -َمْن أ

 . «َمَّساِجَدنَا»: ويف روايٍة ملسلم . َعلَيِْه 

১/১৭১০। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি এই র্াি---
অথণাৎ িসুন ---নথলক রকিু খায়, নস নযন অবশযই আমালদি 
মসরজলদি রনকিবতণী না হয়।’’ (বুখািী-মুসরেম) 711  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নস নযন অবশযই আমালদি 
মসরজদসমূলহি রনকিবতণী না হয়।’’ 

نٍَس ريض اهلل عنه قَاَل . 2/1711
َ
: قَاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أ

َجَرةِ فاَلَ َيْقَرَبنذا، َوالَ ي َصلَِّيذ َمَعنَا» َكَل ِمْن َهِذهِ الّشذ
َ
 متفق َعلَيْهِ .  «َمْن أ

২/১৭১১। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি এই 
[িসুন] র্াি নথলক রকিু িের্ কিে, নস নযন অবশযই আমালদি 
রনকিবতণী না হয়, আি না আমালদি সালথ নামায পলড়।’’ (বুখািী 
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ও মুসরেম) 712  

: يه وسلمقَاَل انَليِِبُ صىل اهلل عل: َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه قَاَل  3/1712
و فَلَْيْعََتِْل َمّْسِجَدنَا»

َ
ْو بََصالً فَلَْيْعََتِّنلَا، أ

َ
َكَل ث وماً أ

َ
متفق َعلَيِْه، َويِف . «َمْن أ

ْسِلٍم  رذاَث، فاَلَ َيْقَرَبنذ َمّْسِجَدنَا، فَإِنذ »: ِرَوايٍة لِم  َكَل اْلََصَل، وَاّثلُوَم، َوالك 
َ
َمْن أ

ا  ذذى ِممذ
َ
ذذى ِمْنه  َبن و آَدمَ الَمالَئَِكَة َتتَأ

َ
 . «َيَتأ

৩/১৭১২। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয 
বযরি [কাঁচা] িসূন অথবা রপঁয়াজ খায়, নস নযন আমালদি রনকি 
হলত দূলি অবস্থান কলি অথবা আমালদি মসরজদ নথলক দূলি 
থালক।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 713  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি নয, ‘‘নয বযরি [কাঁচা] রপঁয়াজ, 
িসূন এবং রেক পাতা খায়, নস নযন অবশযই আমালদি মসরজলদি 
রনকিবতণী না হয়। নকননা, রফরিশতার্র্ নসই রজরনলস কষ্ট পান, 
যালত আদম-সন্তান কষ্ট পায়।’’ 
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َمَر بِن اخلََّطاِب ريَِضَ  4/1713 َعِة : اهلل  َعنه   َوَعْن ع  نَه  َخَّطَّب يَوَم اجل م 
َ
أ

ّْطبَِتِه  َما إِاَل : َفَقاَل ِِف خ  َراه 
َ
ل وَن َشَجرَتنْيِ َما أ ُيَها انَلاس  تَأك 

َ
ْم أ ث َم إِنَك 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، إَِذا وَجَد . ابَلَصَل َواثلُومَ : َخِبيثَتنَْي  يْت  رَس 
َ
لََقْد َرأ

مَ  َما، رحيَه  َكلَه 
َ
ْخِرَج إََِل ابَلِقيِع، َفَمْن أ

 
َمَر بِِه، فَأ

َ
ِل ِِف الَمْسِجِد أ ا ِمَن الَرج 

َما َطبْخاً   رواه مسلم. فَلْي ِمتْه 

৪/১৭১৩। উমাি ইবলন খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন এক জুমাি রদন খুতবা রদলেন, নস খুতবায় রতরন বেলেন, 
‘‘....অতঃপি নতামিা নহ নোক সকে! দুই নের্ীি এমন র্াি 
[সবজী] নখলয় থাক; যা [কাচঁা অবস্থায়] খাওয়াি অনুপযুি মলন 
করি; রপঁয়াজ আি িসুন। আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক নদলখরি, যখন রতরন মসরজলদি মলধ্য নকান বযরিি 
কাি নথলক ঐ দুই [সবরজ]ি দুর্ণি নপলতন, তখন তালক [মসরজদ 
নথলক বরহষ্কাি কিলত] আলদশ রদলতন। ফলে তালক বাকী’ [নামক 
জায়র্া] পযণন্ত নবি কলি নদওয়া হত। সুতিাং নয ঐ দুই সবজী 
নখলত চায়, নস নযন ঐগুরে িান্না কলি তাি র্ি নমলি খায়।’’ 
(মুসরেম) 714  

 

                                                           
714 মুসরেম ৫৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৬৩, ১০১৪, নাসায়ী ৭০৩, আহমাদ ৯০, 

৩৪৩ 
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ب   -101 َمام  ََيْط  َعِة َواإْلِ  م 
ْ
 بَاب  َكَراِهَيِة ااْلِْحتَِباءِ يَْوَم اجل

ْوءِ  َاف  اِنْتَِقاض  الْو ض  نذه  ََيْل ب  اّنلذْوَم َفي َفِوّت  اِْستَِماَع اْلْ ْطَبِة َوَي 
َ
 أِل

পরিলেদ - ৩১২ : জুমাি রদন খুৎবা চোকােীন সমলয় দুই 
হািুঁলক নপলি োরর্লয় বসা অপিেনীয় 

নকননা, তালত ঘুম চলে আলস, যাি ফলে খুৎবা নশানা নথলক 
বরঞ্চত হলত হয় এবং ওজু নষ্ট হওয়াি [অনুরূপ পলড় যাওয়াি] 
আশংকা থালক। [নযমন রনলচ নথলক েুরে সলি রর্লয় েজ্জা-স্থান 
প্রকাশ হওয়ািও আশঙ্কা থালক।] 

1/1714 . ّ نٍَس اجل َهِِنِ
َ
عاِذ بِن أ َن انلَيِِبَ صىل اهلل :  ريض اهلل عنهَعْن م 

َ
أ

َعِة َواإلَما ّب  عليه وسلم َنََه َعِن احِلبَْوةِ يَوَم اجل م  ب و داود . م  ََيّْط 
َ
رواه أ

 «حديث حسن:] والرتمذي، وقاال 

১/১৭১৪। মুআয ইবলন আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জুমাি রদলন ইমালমি খুৎবা 
চো অবস্থায় দুই হাঁিুলক নপলি োরর্লয় বসলত রনলর্ধ্ কলিলিন। 
[আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান] 715  
 

                                                           
715 আবূ দাউদ ১১১০, রতিরমযী ৫১৪, আহমাদ ১৫২০৩ 
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ةِ  -101 ِجذ
ْ
 بَاب  َنْْهِ َمْن َدَخَل َعلَْيِه َعْْش  ذِي احل

 َ َِِ َحَّتى ي َضَِحّ ْظَفارِه
َ
ْو أ

َ
ْن َشْعرِهِ أ ٍء ِمّ ْخِذ ََشْ

َ
َ َعْن أ ْن يَُضَِحّ

َ
َراِد أ

َ
 وَأ

পরিলেদ - ৩১৩ : যুেরহজ্জাি চাদঁ উঠাি পি কুিবানী 
হওয়া পযণন্ত কুিবানী কিলত ইেুক বযরিি রনজ নখ, 

চুে-নর্াফঁ ইতযারদ কািা রনরর্দ্ধ 

ِمّ َسلََمَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت . 1/1715
 
ول  اهلِل صىل اهلل : َعْن أ قَاَل رَس 

َذنذ »: عليه وسلم ِة، فاَلَ يَأخ  َهلذ ِهالَل  ِذي احلِجذ
َ
، فَإَِذا أ َمْن ََكَن ََل  ِذبٌْح يَْذَِب ه 

 ِ ْظَفارِه
َ
َ  ِمْن َشْعرِهِ َوالَ ِمْن أ  رواه مسلم.  «َشيْئاً َحَّتذ ي َضَِحّ

১/১৭১৫। উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘যাি কালি এমন কুিবানীি পশু আলি যালক যলবহ কিাি ইো 
িালখ, নস নযন যুেরহজ্জাি চলন্দ্রাদলয়ি পি নথলক কুিবানী যলবহ 
না কিা পযণন্ত রনজ চুে, নখ রকিু অবশযই না কালি।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 716  

                                                           
716 মুসরেম ১৯৭৭, রতিরমযী ১৫২৩, আবূ দাউদ ২৭৯১, নাসায়ী ৪৩৬১, 

৪৩৬২, ৪৩৬৪, ইবনু মাজাহ ৩১৪৯, ৩১৫০, আহমাদ ২৫৯৩৫, দালিমী 
১৯৪৭, ১৯৪৮ 
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ّ َوالَْكْعَبِة َوالَْماَلئَِكِة  -101 يِِبِ
َلَِف بَِمْخل ْوٍّق ََكّنلذ

ْ
بَاب  اّنلذْْهِ َعِن احل

ِس َونِْعَمِة الُّسلَْطا
ْ
ََياةِ َوالُرْوِح َوالرذأ

ْ
َماءِ َواآْلبَاءِ َواحل ِن َوت ْرَبِة َوالّسذ

َها َنْهًيا َشِدّ
َ
َمانَِة، َوِِهَ ِمْن أ

َ
 ف اَلٍن َواأْل

পরিলেদ - ৩১৪ : র্ায়রুল্লাহি নালম শপথ কিা রনলর্ধ্ 

আল্লাহ িাড়া নকান সৃরষ্ট; নযমন পয়র্ম্বি, কা’বা, রফরিশ্তা, 
আসমান, বাপ-দাদা, জীবন, আত্ম্া, মাথা, িাজাি জীবন, িাজাি 
অনুগ্রহ, অমুলকি কবি, আমানত প্রিৃরতি কসম খাওয়া রনলর্ধ্। 
আমানলতি কসম অরধ্কতি করঠন-িালব রনরর্দ্ধ। 

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  1/1716 َما، َعِن انَليِِبِ َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  َعِن ابِن ع 
ْم، َفَمْن ََكَن َحالِفاً، فَلَْيْحلِْف »: قَاَل  وا بِآبَائِك  ْن ََتْلِف 

َ
ْم أ إِنذ اهلل َتَعاََل َيْنَهاك 

ْت بِاهللِ  ْو َِلَْصم 
َ
 .متفق َعلَيِْه .  «، أ

ْو »: َويِف ِرَوايٍَة ِِف الَصِحيِح 
َ
َفَمْن ََكَن َحالِفاً فاَلَ حَيْلِْف إاِلذ بِاهللِ، أ

ْت   . «لِيَّْسك 

১/১৭১৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আো 
নতামালদিলক নতামালদি বাপ-দাদাি নালম শপথ কিলত রনলর্ধ্ 
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কলিলিন। সুতিাং নয শপথ কিলত চায়, নস নযন আল্লাহি নালম 
শপথ কলি; নলচৎ চুপ থালক।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 717  

সহীহলত অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘সুতিাং নয কসম কিলত 
চায়, নস নযন আল্লাহ িাড়া অনয কালিা নালম কসম না কলি অথবা 
চুপ থালক।’’ 

َرَة ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل . 2/1717 ول  اهلِل : َوَعْن َعبِْد الرَِحِن بِن َسم  قَاَل رَس 
مْ »: صىل اهلل عليه وسلم َواِِغ، َوالَ بِآبَائِك  وا بِالطذ  رواه مسلم.  «الَ ََتْلِف 

২/১৭১৭। আবু্দি িহমান ইবলন সামুিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘‘নতামিা তারূ্ত [শয়তান ও মূরতণ]ি নালম শপথ কলিা 
না এবং নতামালদি বাপ-দাদাি নালমও না।’’ (মুসরেম)718  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن ب ريَدةَ ريَِضَ اهلل  َعنه  . 3/1719 َن رَس 
َ
أ

                                                           
717 সহীহুে বুখািী ২৬৭৯, ৩৮৩৬, ৬১০৮, ৬৬৪৬, ৬৬৪৭, ৬৬৪৮, ৭৪০১, 

মুসরেম ১৬৪৬, রতিরমযী ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, নাসায়ী ৩৭৬৬-৩৭৬৮, 
আবূ দাউদ ৩২৪৯, ইবনু মাজাহ ২০৯৪, আহমাদ ৪৫০৯, ৪৫৩৪, ৪৫৭৯, 
৪৬৫৩, ৪৬৮৯, ১৮৮৬, ৫৩৫২, ৫৪৩৯, ৫৫৬৮, ৫৭০২, ৬০৩৬, ৬২৫২, 
মুওয়াত্তা মারেক ১০৩৭, দালিমী ২৩৪১ 

718 মুসরেম ১৬৪৮, নাসায়ী ৩৭৭৪, ইবনু মাজাহ ২০৯৫, আহমাদ ২০১০১ 
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 »: وسلم، قَاَل 
َ
ب و داود . «َمانَِة فَلَيَْس ِمنذاَمْن َحلََف بِاأل

َ
حديث صحيح، رواه أ

 بإسناد صحيح

৩/১৭১৮। বুিাইদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি 
আমানলতি কসম খালব, নস আমালদি দেিুি নয়।’’ [আবূ দাঊদ 
রবশুদ্ধ-সূলত্র] 719  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعنْه، قَاَل وَ  4/1719 َمْن َحلََف »: قَاَل رَس 
َو َكَما قَاَل، َوإِْن ََكَن َصاِدقاً، : َفَقاَل  إِِِنّ بَرِيٌء ِمَن اإِلْسالَِم، فَإِْن ََكَن ََكِذباً، َفه 

ب و داود. «فَلَْن يَرِْجَع إََِل اإِلْسالَِم َسا ِاً 
َ
 رواه أ

৪/১৭১৯। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত,  রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয 
বযরি কসম নখলয় বেে নয, ‘আরম ইসোম হলত [দায়] মুি।’ 
অতঃপি যরদ [তালত] নস রমথযাবাদী হয়, তাহলে নতমরন হলব, 
নযমন নস বলেলি। আি যরদ নস [তালত] সতযবাদী হয়, তাহলে 
রনখঁুতিালব ইসোলম কখলনাই রফিলত পািলব না।’’ [আবূ দাঊদ]720  

[নকউ যরদ কসম নখলয় বলে নয, ‘এই কাজ কিলে, আরম মুসরেম নই।’ 

                                                           
719 আবূ দাউদ ৩২৫৩, আহমাদ ২২৪৭১ 
720 আবূ দাউদ ৩২৫৮, নাসায়ী ৩৭৭২, ইবনু মাজাহ ২১০০, আহমাদ ২২৪৯৭ 
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অতঃপি নস তালত রমথযাবাদী হয়, অথণাৎ নসই কাজ কলি নফলে, তাহলে নস 
ইসোম নথলক খারিজ হলয় যালব; যরদ মলন সতযই নসই রনয়ত কলি থালক। 
নলচৎ নকবে তাকীদ উলদ্দশয হলে মহাপাপ র্র্য হলব। পোন্তলি নকউ যরদ তাি 
কসলম সতযবাদী হয়, অথণাৎ নসই কাজ নস না কলি, তাহলেও নস রনখুঁতিালব 
ইসোলম কখলনাই রফিলত পািলব না। কাির্ ইসোম রনলয় এরূপ কসলমি 
নখো ববধ্ নয়।] 

َما 5/1721 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  اًل يَ : وََعِن ابِن ع  نَه  َسِمَع رَج 
َ
ول  أ اَل : ق 

َمَر  وَل اهلِل صىل : َوالَكْعبَِة، َفَقاَل ابن  ع  اَل حَتِْلْف َبَغْْيِ اهلِل، فَإِيِنّ َسِمْعت  رَس 
ول   َْشَكَ »: اهلل عليه وسلم، َيق 

َ
ْو أ

َ
رواه . «َمْن َحلََف بَِغريِ اهللِ، َفَقْد َكَفَر أ

 [حديث حسن :] الرتمذي، وقال 

لََما َْشَكَ » :ء قوَل َوفََُسَ َبْعض الْع 
َ
َن  «َكَفَر أو أ

َ
لََعَ اّتَلْغِليْظ َكَما ر وَِي أ

َياء  رِشٌْك : " انَليِِبَ َصىَل اهلل  َعلَيِْه َو َسلََم قَاَل   " اَلِرّ

৫/১৭২০। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
একরি নোকলক বেলত শুনলেন ‘না, কা’বাি কসম!’ ইবলন উমাি 
বেলেন, ‘আল্লাহ িাড়া অনয কালিা কসম নখলয়া না। নকননা, আরম 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি নয, 
‘‘নয বযরি র্ায়রুল্লাহি নালম কসম কলি, নস কুফিী অথবা রশকণ 
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কলি।’’ (রতিরমযী-হাসান] 721  

নকান নকান আলেলমি বযাখযানুসালি নশলর্াি বাকযরি কলঠািতা 
ও করঠন তাকীদ প্রদশণনালথণ বযবহৃত হলয়লি। নযমন বর্ণনা কিা হয় 
নয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রিয়া রশকণ।’’ [যাি 
অথণ নিাি রশকণ।] 

 

                                                           
721 হাদীসরি সহীহ্।  আরম [আেবানী) বেরিঃ মুসারন্নফ [িারহ) 

‘‘রুরবয়া’’ শব্দ িািা ইরেত কলিলিন নয, হাদীসরিি সনদ দুবণে। 
আসলে রতরন নযরূপ বলেলিন নসরূপই। আরম ‘‘য‘ঈফা’’ গ্রলন্থ 
[১৮৫০) এরিি তাখিীজ কলিরি এবং এি সমসযা বর্ণনা কলিরি [এ 
সব কথাগুলো পূলবণি)। রকন্তু রতরন পিবতণীলত হাদীসরিলক সহীহ্ 
আখযা রদলয়লিন। নদখুন ‘‘সহীহ্ তাির্ীব অত্তািহীব’’ [২৯৫২), 
‘‘রসেরসোহ্ সহীহাহ্’’ [২০৪২), ‘‘সহীহ্ জালম‘উস সার্ীি’’ [১৫৩৫), 
‘‘ইিওয়াউে র্ােীে’’ [২৫৬১)]। সহীহুে বুখািী ২৬৭৯, ৩৮৩৬, 
৬১০৮, ৬৬৪৬, ৬৬৪৭, ৬৬৪৮, ৭৪০১, মুসরেম ১৬৪৬, রতিরমযী 
১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, নাসায়ী ৩৭৬৬-৩৭৬৮, আবূ দাউদ ৩২৪৯, 
ইবনু মাজাহ ২০৯৪, আহমাদ ৪৫০৯, ৪৫৩৪, ৪৫৭৯, ৪৬৫৩, 
৪৬৮৯, ১৮৮৬, ৫৩৫২, ৫৪৩৯, ৫৫৬৮, ৫৭০২, ৬০৩৬, ৬২৫২, 
মুওয়াত্তা মারেক ১০৩৭, দালিমী ২৩৪১ 
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 بَاب  َتْغلِْيِظ اَْلَِمْيِ الََْكِذبَِة َعَمًدا -101

পরিলেদ - ৩১৫ : ইোকৃত রমথযা কসম খাওয়া কলঠাি 
রনরর্দ্ধ 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : ِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنهعَ  1/1721
َ
أ

َو َعلَْيِه »: قَاَل  ِه، لَِِقَ اهلَل َوه  ّْسلٍِم بَِغريِ َحِقّ َمْن َحلََف لََعَ َماِل اْمرٍِئ م 
ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، ِمْصَداقَه  ِمْن : قَاَل . «َغْضَبان    َعلَيْنَا رَس 

َ
ث َم قََرأ

ين  ٱ إِنَ  ﴿: َعَز وََجَل  -تَاِب اهلل كِ  ن  ي ش   ََّلِ و ُ ه   َت  ِ ٱ دِ بِع  ي   ّلَل
 

أ ِِهم  م   و  ن   ن م  ًل  اث  ِي ل  ال] ﴾ ٧٧ ق 
 متفق َعلَيْهِ . ِإََل آِخِر اآليَِة [  77: عمران

১/১৭২১। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি নকান 
মুসরেম বযরিি মাে নাহক আত্ম্সাৎ কিাি জনয রমথযা কসম 
খালব, নস আল্লাহি সালথ এমন অবস্থায় সাোৎ কিলব, যখন রতরন 
তাি উপি নক্রাধ্ারিত থাকলবন। অতঃপি এি সমথণলন আল্লাহ 
আযযা অজাল্লাি রকতাব নথলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পলড় নশানালেন, যাি অথণ, ‘যািা আল্লাহি 
প্ররতশ্রুরত ও রনলজলদি শপথ স্বল্প মূলেয রবক্রয় কলি, পিকালে 
তালদি নকান অংশ ননই। রকয়ামলতি রদন আল্লাহ তালদি সলে 
কথা বেলবন না, তালদি রদলক [দয়াি দৃরষ্টলত] নচলয় নদখলবন না, 
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তালদিলক পরিশুদ্ধ কিলবন না এবং তালদি জনয িলয়লি করঠন 
শারস্ত।’’ [আলে ইমিান ৭৭ আয়াত, বুখািী ও মুসরেম] 722  

َماَمة إِيَاِس بِن ثَعلَبََة احلَاِرِِث ريَِضَ اهلل  َعنه   2/1722
 
يب أ

َ
َن : َوَعْن أ

َ
أ

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  ّْسلٍِم بَِيِمينِِه، »: رَس  َمِن اْقَتَطَع َحقذ اْمرِىٍء م 
وَْجَب اهلل  

َ
ٌل  «وََحرذَم َعلَْيِه اجَلنذةَ .  ََل  اّنلذاَر َفَقْد أ َوإِْن ََكَن َشيْئاً : َفَقاَل ََل  رَج 

وَل اهلِل ؟ قَاَل  َراٍك »: يَِسْياً يَا رَس 
َ
 رواه مسلم. «َوإِْن ََكَن قَِضيباً ِمْن أ

২/১৭২২। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবন সা’োবাহ হালিসী 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি নকান মুসরেম বযরিি অরধ্কাি 
রনজ কসম িািা আত্ম্সাৎ কিলব, আল্লাহ তাি জনয জাহান্নালমি 
আগুন ওয়ালজব কলি নদলবন এবং তাি উপি জান্নাত হািাম কলি 
নদলবন।’’ এ কথা শুলন তাঁলক এক বযরি বেে, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! যরদ তা সামানয রজরনস হয় তবুও?’ রতরন বেলেন, ‘‘যরদও 

                                                           
722 সহীহুে বুখািী ২৩৫৭, ২৪১৭, ২৫১৬, ২৬৬৭, ২৬৭০, ২৬৭৩, ২৬৭৭, 

৪৫৫০, ৬৬৫৯, ৬৬৭৬, ৭১৮৩, ৭৪৪৫, মুসরেম ১৩৮, রতিরমযী ১২৫৯, 
২৯৯৬, আবূ দাউদ ৩২৪৩, ইবনু মাজাহ ২৩২৩, আহমাদ ৩৫৬৬, ৩৫৮৬, 
৩৯৩৬, ৪০৩৯, ৪২০০, ৪৩৮১ 
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রপলু্ল র্ালিি একরি ডােও হয়।’’ (মুসরেম) 723  

3/1723  ّ َما، َعِن انليَِِبِ َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه 
وّق  الَواّدِلَ : الَكَبائِر  »: صىل اهلل عليه وسلم، قَاَل  ق  يِْن، َوَقْتل  اإِلَْشَاك  بِاهللِ، وَع 
 .رواه ابلخاري .  «اّنلذْفِس، َواَلَِمي  الَغم وس  

ّ صىل اهلل عليه وسلم، َفَقاَل : َويِف ِرَوايٍَة ََل   ْعَرابِّياً َجاَء إََِل انَليِِبِ
َ
َن أ

َ
يَا : أ

وَل اهلِل َما الَكبَائِر  ؟ قَاَل  اَلَِمي  »: ث َم َماَذا ؟ قَاَل : قَاَل  «اإِلَْشَاك  بِاهللِ »: رَس 
ّْسلٍِم »: َوَما ايلَِمني  الَغم وس  ؟ قَاَل : ق لْت   «الَغم وس   ِي َيْقَتِطع  َماَل اْمرٍِئ م   «!اَّلذ

َو ِفيَها ََكِذٌب : يَعِِن   .بِيَِمنٍي ه 

৩/১৭২৩। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন  ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘কাবীিাহ নর্ানাহ হলে আল্লাহি সালথ রশকণ কিা। মাতা-রপতাি 
অবাধ্যাচির্ কিা, [অনযায় িালব] নকান প্রার্ হতযা কিা, রমথযা 
কসম খাওয়া।’’ (বুখািী) 724  

এি অনয বর্ণনায় আলি, জননক মরুবাসী নবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
723 মুসরেম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, আহমাদ ২১৩৬, 

মুওয়াত্তা মারেক ১৪৩৫, দালিমী ২৬০৩ 
724 সহীহুে বুখািী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০, রতিরমযী ৩০২১, নাসায়ী ৪০১১, 

আহমাদ ৬৮৪৫, ৬৯৬৫, দালিমী ২৩৬০ 
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আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এলস রজজ্ঞাসা কিে, ‘মহাপাপ 
রক রক? নহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘আল্লাহি সালথ রশকণ 
[অংশীদাি স্থাপন] কিা।’’ নস বেে, ‘তািপি রক?’ রতরন বেলেন, 
‘‘রমথযা কসম।’’ [নস বেে,] আরম বেোম, ‘রমথযা কসম রক?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘যাি িািা মুসরেলমি মাে আত্ম্সাৎ কিা হয়।’’ 
অথণাৎ এমন কসম িািা, যালত নস রমথযাবাদী থালক। 

ْنَها -101 ، فََراىى َغرْيََها َخرْيًا مِّ  بَاب  نَْدِب َمْن َحلََف لََعى يَِمْيٍ

ر  َعْن يذِمْينِهِ  ْن يذْفَعَل ذىلَِك الَْمْحل ْوِف َعلَْيِه، ث مذ ي َكِفّ
َ
 أ

পরিলেদ - ৩১৬ : রনরদণষ্ট রবর্লয় কসম খাওয়াি পি যরদ 
তাি রবপিীলত িাোই প্রকাশ পায়, তাহলে কসলমি 

কাফফািা রদলয় িালো কাজিাই কিা উত্তম 

َرَة ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل  1/1724 ول  اهلِل : َعْن َعبِد الرَِْحَاِن بِن َسم  قَاَل يِل رَس 
ِت »: صىل اهلل عليه وسلم  

ْ
يَْت َغرْيََها َخرْياً مِْنَها، فَأ

َ
َوإَِذا َحلَْفَت لََعَ يَِمٍي، فَرَأ

َو َخريٌ  ِي ه  ْر َعْن يَِمينَِك  اَّلذ  متفق َعلَيْهِ .  «َوَكِفّ

১/১৭২৪। আবু্দি িহমান ইবলন সামুিাহ িারদয়াল্লাহু আনহু 
নথলক বরর্ণত, রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, ‘‘যখন তুরম নকান রকিুি বযাপালি 
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কসম খালব এবং তা বযতীত অনয রকিুি মলধ্য কেযার্ নদখলত 
পালব, তলব রনজ কসলমি কাফফািা রদলয় [যালত কেযার্ রনরহত 
আলি] নসই উত্তমরি গ্রহর্ কলিা।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 725  

َريَرَة ريض اهلل عنه 2/1725 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ى َغرْيََها َخرْياً مِْنهَ »: وسلم، قَاَل 
َ
ْر َعْن َمْن َحلََف لََعَ يَِمٍي، فَرَأ ا، فَلْي َكِفّ

َو َخرْيٌ  ِي ه   رواه مسلم.  «يَِمينِِه، َوَْلَْفَعِل اَّلذ

২/১৭২৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি 
নকান রকিুি বযাপালি কসম খায় এবং তা বযতীত অনয রকিুি 
মলধ্য কেযার্ নদখলত পায়, তাহলে নস নযন তাি কসলমি 
কাফফািা রদলয় নযরি উত্তম নসরি গ্রহর্ কলি।’’ (মুসরেম) 726  

وََس ريض اهلل عنه 3/1726 يب م 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َرى َخرياً مِ »: وسلم قَاَل 
َ
ْحلِف  لََعَ يَِمٍي، ث مذ أ

َ
ْنَها إاِلذ إِِِنّ َواهللِ إِْن شاَء اهلل  الَ أ

َو َخرْيٌ  ِي ه  َتْيت  اَّلذ
َ
ْرت  َعْن يَِميِِن، وَأ  متفق َعلَيْهِ .  «َكفذ

                                                           
725 সহীহুে বুখািী ৬৬২২, ৬৭২২, ৭১৪৬, ৭১৪৭, মুসরেম ১৬৫২, রতিরমযী 

১৫২৯, নাসায়ী ৩৭৮২, ৩৭৮৩, ৩৭৮৪, ৫৩৮৪, আবূ দাউদ ২৯২৯, ৩২৭৭, 
আহমাদ ২০০৯৩, ২০০৯৫, ২০১০৫, দালিমী ২৩৪৬ 

726 মুসরেম ১৬৫০, রতিরমযী ১৫৩০, মুওয়াত্তা মারেক ১০৩৪ 
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৩/১৭২৬। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘আল্লাহি শপথ! ইন শাআল্লাহ, আরম যখনই রকিুি বযাপালি 
হেফ কিব, তািপি তাি নচলয় উত্তম রকিু নদখলত পাব, তখন 
আমাি কসম িলেি কাফফািা রদলয় নযরি উত্তম নসরিই কিব।’’ 
(বুখািী-মুসরেম) 727  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  4/1727 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ْهلِهِ »: عليه وسلم
َ
ْم ِِف يَِمينِِه ِِف أ ك  َحد 

َ
ْن يَلَجذ أ

َ
آَثم  ََل  ِعْنَد اهللِ َتَعاََل مِْن  أل

اَرتَه  الذِت فََرَض اهلل  َعلَْيهِ  ْن ي ْعِطي َكفذ
َ
 متفق َعلَيْهِ .  «أ

৪/১৭২৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি 
আপন পরিবাি পরিজলনি বযাপালি কসম খায় ও [তাি নচলয় উত্তম 
অনয রকিুলত নজলনও] তাি উপি প্ররতরষ্ঠত থালক, নস বযরিি জনয 
আল্লাহি রনকি এই কমণরি নবরশ নর্ানাহি কাির্ হলব এই কমণ নথলক 
নয, নস [কসম নিলে] নসই কাফফািা আদায় কিলব, যা আল্লাহ তাি 

                                                           
727 সহীহুে বুখািী ৩১৩৩, ৪৩৮৫, ৪৪১৫, ৫৫১৭, ৫৫১৮, ৬৬২৩, ৬৬৪৯, 

৬৬৭৮, ৬৬৮০, ৬৭১৮, ৬৭২১, ৭৫৫৫, মুসরেম ১৬৪৯, রতিরমযী ১৮২৬, 
১৮২৭, নাসায়ী ৪৩৪৬, ৪৩৪৭, ইবনু মাজাহ ২১০৭, আহমাদ ১৯০২৫, 
১৯০৬০, ১৯০৯৪, ১৯১২৫, ১৯১৪৩, ১৯২৫০, দালিমী ২০৫৫ 
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উপি ফিয কলিলিন।’’ (বুখািী ও মুসরেম)728  

 ب  الَْعْفِو َعْن لَْغِو اَْلَِمْيِ بَا -101
َو َما ََيْرِْي لََعَ اللَِّّساِن بَِغرْيِ قَْصِد اَْلَِمْيِ  اَرةَ فِْيِه، َوه  نذه  اَل َكفذ

َ
 وَأ

 اَل َواهللِ، َوَبّلى َواهللِ، َوحَنِْو ذىلََك : َكَقْوَِلِ لََعَ الَْعاَدةِ 

পরিলেদ - ৩১৭ : রনিথণক কসম 

অলহতুক কথায় কথায় রনিথণক কসম খাওয়াি বযাপালি নকান 
পাকড়াও হলব না এবং তালত কাফ্ফািাও রদলত হলব না। নযমন 
অকািলর্ অরনো-পূবণক অিযাসর্তিালব ‘আল্লাহি কসম! এিা 
বলি। আল্লাহি কসম! এিা নয়।’ ইতযারদ শব্দাবেী মুখ নথলক নবি 
হয়। 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ُذُكمُ  ّل   ﴿ ِخ ا ِ  ّلَلُ ٱ يُؤ  لَغ  ٱب ِ ل ي   ِف   و
 

ُِكم  م   أ ل    ن ِخُذُكم ِكنو  ا ا يُؤ  ُتمُ  بِم  َقد  ٱ ع 
ُ م   ي  ل    ن 

َف   تُهُ ف ك  ِط   ۥ  ر  امُ إ ِ  ع  ة ِش   س    ع  ي  م  و   ِمن   ِك
 

ِط أ ا س  ن  ُتط   م  و ه   عُِم
 

ُكم  أ ِي و   ل
 

ِس   أ ُهم  ك ُت و   و 
 

رُ ُت    أ ي ة ٖ  رِ ب  ق   ر 
ن م  د   َلم   ف  ِ مُ  ُي  ا ي  ِّص ةِث ل    ف  ِ  ث  َام  ي

 
َف   لِك  ذ    أ ةُ ك  ي   ر 

 
ُِكم  م   أ ا ن ف   إِذ  ل  م ۡ ح  و  ح  ٱو   ُت ُظ ي   ا  ف 

 
ُكم ۡ م   أ ذ    ن  ِك  ك   ل

                                                           
728 সহীহুে বুখািী ৬৬২৫, ৬৬২৬, মুসরেম ১৬৫৫, ইবনু মাজাহ ২১৪৪, 

আহমাদ ৭৬৮৫, ২৭৪২৭ 
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 ُ ّيِ ُب  ُكم   ّلَلُ ٱ ي ي    ل  ا ِ ء  ُكم   ۦتِه لَ ن  ت ش   ل ع  ُرو  [  99: دة املائ] ﴾ ٨٩ ُك

অথণাৎ আল্লাহ নতামালদিলক অথণহীন কসলমি জনয পাকড়াও 
কিলবন না; রকন্তু রতরন নতামালদিলক নসই কসলমি জনয পাকড়াও 
কিলবন, যালত নতামিা দৃঢ়িা অবেম্বন কলিি। সুতিাং তাি 
কাফফািা হলে দশরি রমসরকনলক অন্নদান কিা মধ্যম নের্ীি 
খাদয হলত, যা নতামিা রনলজলদি স্ত্রী-পুত্র, পরিজনলক নখলত দাও 
অথবা তালদিলক বস্ত্রদান কিা অথবা একজন দাসমুি কিা। যরদ 
নকউ [এ ৩রিি মলধ্য একরি আদায় কিলত] অসমথণ হয়, তাহলে 
নস রতনরদন নিাযা িাখলব। নতামিা যখন কসম কিলব, তখন 
এিাই নতামালদি কাফফািা [প্রায়রশ্চত্ত]। আি নতামিা নতামালদি 
কসমসমূহলক িো কি। [মা-নয়দাহ ৮৯ আয়াত) 

نِْزلَْت َهِذهِ اآليَة : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  1/1729
 
 الَ }: أ

مْ  ْيَمانِك 
َ
م  اهلل  بِاللَْغِو ِِف أ ك  ِل { ي ؤاِخذ  . اَل َواهلِل، َوَبىَل َواهلِل : ِِف قَْوِل الَرج 

 رواه ابلخاري

১/১৭২৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘এই আয়াত [যাি অথণ] ‘‘আল্লাহ নতামালদি অথণহীন কসলমি জনয 
নতামালদিলক পাকড়াও কিলবন না।’’ (সূিা মালয়দা ৮৯ আয়াত) এমন 
নোলকি বযাপালি অবতীর্ণ হলয়লি, নয [অজ্ঞাতসালি অিযাসর্তিালব 
কথায় কথায় কসম কলি] বলে, আল্লাহি কসম! এিা নয়। আল্লাহি 
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কসম! এিা বলি।’ (বুখািী)729  

َلَِف ِِف اْْلَْيِع َوإِْن ََكَن َصاِدقًا -108
ْ
 بَاب  َكَراَهِة احل

পরিলেদ - ৩১৮ : ক্রয়-রবক্রলয়ি সময় কসম খাওয়া 
মকরুহ; 

যরদও তা সতয হয় 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1729 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َعْن أ َسِمعت  رَس 
ول   لَْعِة، َمْمَحَقٌة لِلَْكّْسِب »: عليه وسلم َيق   متفق عليه.  «احَللِف  َمْنَفَقٌة لِلِّسّ

১/১৭২৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, ‘‘কসম পর্যদ্রবয রবক্রয় বৃরদ্ধ কলি বলি; [রকন্তু] তা 
োি [বিকত] রবনষ্ট কলি।’’ (বুখািী-মুসরেম)   730  

يِب َقتَاَدَة ريض اهلل عنه  2/1731
َ
وَل اهللِ : َوَعْن أ نَه َسِمَع رَس 

َ
صىل اهلل  أ

ول   ق  ث مذ َيْمَحق  »: عليه وسلم، َيق  ةَ احَللِِف ِِف اْلَْيِع، فَإِنذه  ي نَِفّ ْم َوَكْْثَ .  «إِيذاك 

                                                           
729 সহীহুে বুখািী ৪৬১৩, ৬৬৬৩, আবূ দাউদ ৩২৫৪, মুওয়াত্তা মারেক ১০৩২ 
730 সহীহুে বুখািী ২০৮৭, মুসরেম ১৬০৬, নাসায়ী ৪৪৬১, আবূ দাউদ ৩৩৩৫, 

আহমাদ ৭১৬৬, ৭২৫১, ৯০৮৫ 
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 رواه مسلم

২/১৭৩০। আবূ ক্বাতাদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনলিন নয, ‘‘নতামিা নকনা-নবচাি সময় অরধ্কারধ্ক কসম 
খাওয়া নথলক দূলি থাক। নকননা, তা রবক্রয় বৃরদ্ধ কলি; [রকন্তু] 
বিকত মুলি নদয়।’’ (মুসরেম)731   

َنذةِ  -101
ْ
نَّْسان  بِوَْجِه اهللِ َعزذ وََجلذ َغرْيَ اجل َل اإْلِ

َ
ذّْسأ ْن ي

َ
 بَاب  َكَراَهِة أ

َل بِاهللِ َتَعاَلى 
َ
َع بِهِ  َوَكَراَهِة َمْنِع َمْن َسأ  َوتََّشفذ

পরিলেদ - ৩১৯ : আল্লাহি সত্তাি নদাহাই রদলয় জান্নাত 
িাড়া অনয রকিু প্রাথণনা কিা মকরুহ। অনুরূপ আল্লাহি 
নালম নকউ রকিু চাইলে না নদওয়া বা সুপারিশ কিলে 

তা অগ্রাহয কিা মাকরূহ। 

ول  اهلِل : ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَال  جابرٍ  َعنْ  1/1731 اهلل عليه صىل قاَل رس 
َنذة  »:  وسلم

ْ
ل  بوَْجِه اهللِ إاِلذ اجل

َ
 .رواه أبو داود  «ال ي ّْسأ

                                                           
731 মুসরেম ১৬০৭, নাসায়ী ৪৪৬০, ইবনু মাজাহ ২২০৯, আহমাদ ২২০৩৮, 

২২০৬৫ 
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৩/১৭৩১। জারবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, আল্লাহি সোি িািা 
জান্নাত বযতীত অনয রকিু চাওয়া রঠক নয়। [আবূ দাউদ]732 

َما، قَاَل  2/1732 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن ع  قَاَل رَس 
وه ، َوَمْن »: عليه وسلم ْعط 

َ
َل بِاهللِ، فأ

َ
وه ، َوَمْن َسأ ِعيذ 

َ
َمِن اْسَتَعاَذ بِاهللِ، فَأ

وفاً فَََكفِئ وه ، فَإِْن لَمْ  ْم َمْعر  ِجيب وه ، َوَمْن َصنََع إََِلْك 
َ
ْم، فَأ وا َما  َدََعك  ََتِد 

وه   ت م 
ْ
ْم قَد ََكفَأ نذك 

َ
وا ََل  َحَّتذ تََرْوا أ حديث صحيح رواه .  «ت َكافِئ ونَه  بِِه فَاْدع 

 أبو داود والّنسايئ بأسانيد الصحيحني

২/১৭৩২। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নকউ 
আল্লাহি আেয় প্রাথণনা কিলে, তালক আেয় দাও। আি নয 
আল্লাহি নালম যাচ্ঞা কিলব, তালক দান কি। নয নতামালদিলক 
                                                           
732  আরম [আেবানী) বেরিঃ এি সনদরি দুবণে। নযমনরি মুনলযিী প্রমুখ 

বলেলিন। নদখুন ‘‘মাজমূ‘ ফাতাওয়াে আেবানী’’ [১/২৩৪)। উলল্লখয 
আল্লাহি সত্বাি িািা রকিু চাইলে তালক প্রদান কিাি জনয িসূে [স) 
রনলদণশ রদলয়লিন মলমণ সহীহ্ হাদীস বরর্ণত হলয়লি। অথচ এ দুবণে 
হাদীলস আল্লাহি সত্বাি িািা শুধু্মাত্র জান্নাত চাওয়ালক রনরদণষ্ট কিা 
হলয়লি। নদখুন ‘‘সহীহ্ আবী দাঊদ’’ [৫১০৮) ও ‘‘রসেরসোহ্ 
সহীহাহ্’’ [২৫৩)। 
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রনমন্ত্রর্ নদলব, নতামিা তাি রনমন্ত্রর্ গ্রহর্ কি। নয নতামালদি 
উপকাি কিলব, নতামিা তাি [যলথারচত] প্ররতদান দাও। আি যরদ 
নতামিা তাি [যথাথণ] প্ররত-দানলযার্য রকিু না পাও, তাহলে তাি 
জনয ততের্ পযণন্ত নদা‘আ কিলত থাক, যতের্ পযণন্ত নতামালদি 
এ ধ্াির্া বদ্ধমূে হলব নয, নতামিা তাি [সরঠক] প্ররতদান আদায় 
কলি রদলয়ি। [সহীহ হারদস, আবূ দাঊদ, নাসায়ী বুখািী-মুসরেলমি 
সানাদলযালর্] 733   

ِ بَاب  ََتِْرْيِم قَْوَِلِ َشاَهنَّْشاْه لِلُّسلْ  -111  َطاِن وََغرْيِه

ْبَحانَه   لَِك َغرْي  اهللِ س  ل ْوِك، َواَل ي ْوَصف  بِذى نذ َمْعَناه  َملِك  الْم 
َ
أِل

 َوَتَعاَلى 

পরিলেদ - ৩২০ : িাজা বা অনয নকান ননতৃস্থানীয় 
মানুর্লক ‘িাজারধ্িাজ’ বো হািাম। নকননা, মহান 

আল্লাহ বযতীত ঐ গুলর্ নকউ গুর্ারিত হলত পালি না 

ّ صىل اهلل عليه وسلم  1/1733 يِِبِ
َريَرَة ريض اهلل عنه َعِن انلَ يب ه 

َ
َوَعْن أ

ْمالَكِ »: قَاَل 
َ
ٌل تََّسَمذ َملَِك األ ْخَنَع اْسٍم ِعْنَد اهللِ ـ َعزذ وََجلذ ـ رَج 

َ
متفق .  «إِنذ أ

يَيْنََة . عليه  فيان  بن ع  ْمالَكِ »: قال س 
َ
 َشاِهْن َشاهِ : ِمثْل   «َملِك  األ

                                                           
733 নাসায়ী ২৫৬৭, আবূ দাউদ ১৬৭২, আহমাদ ৫৭০৯, ৬০৭১ 
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১/১৭৩৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আল্লাহ আযযা অজাল্লাি 
রনকি রনকৃষ্টতম নাম নসই বযরিি, নয রনলজি নাম িালখ 
িাজারধ্িাজ।’’ (বুখািী ও মুসরেম)734  

‘সুফয়ান ইবলন উয়াইনা বলেন, ‘মারেকুে আমোক’ নযমন 
‘শাহানশাহ’। 

 

ْبَتِدِع َوحَنْوِِهَما بَِّسيِِّدْي  -110 َاَطَبِة الَفاِسِق َوالْم  بَاب  اّنلذْْهِ َعْن َم 
 ِ  َوحَنْوِه

পরিলেদ - ৩২১ : নকান মুনারফক, পাপী ও রবদআতী 
প্রিৃরতলক ‘সদণাি’ প্রিৃরত িািা সলম্বাধ্ন কিা রনলর্ধ্ 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه قَاَل رَ : َعن ب رَيَدَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1734 س 
ْم ـ َعزذ »: وسلم ْسَخْطت ْم َربذك 

َ
َنافِِق َسيٌِّد، فَإِنذه  إِْن يَك  َسيِّداً َفَقْد أ ول وا لِلْم  الَ َتق 

 رواه أبو داود بإسناٍد صحيح.  «وََجلذ ـ

 ১/১৭৩৪। বুিাইদা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
                                                           
734 সহীহুে বুখািী ৬২০৫, ৬২০৬, মুসরেম ২১৪৩, রতিরমযী ২৮৩৭, আবূ 

দাউদ ৪৯৬১, আহমাদ ৭২৮৫, ২৭৩৯৩ 
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বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘মুনারফকলক ‘সদণাি’ বলো না। নকননা, নস যরদ নতামালদি 
‘সদণাি’ হয়, তাহলে নতামিা [অজ্ঞাতসালি] নতামালদি 
মহামরহমারিত প্ররতপােকলক অসন্তুষ্ট কলি নফেলব।’’ [আবূ দাঊদ 
রবশুদ্ধ সূলত্র]735  

* [নকান মুনারফক, কালফি, পাপী ও রবদআতী মানুর্লক সাইলয়দ, মারেক, 

েডণ, মহাশয়, সযাি, প্রিু, কতণা, সদণািজী প্রিৃরত িািা সনম্বাধ্ন কিা রনলর্ধ্।] 

 

 بَاب  َكَراَهِة َسِبّ احلْ َمذ  -111

পরিলেদ - ৩২২ : জ্বিলক র্ারে নদওয়া মকরুহ 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : َعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه  1/1735 َن رَس 
َ
أ

مِّ 
 
َسيِّّب َفَقاَل  َدَخَل لََعَ أ ِمّ الم 

 
و أ

َ
مذ »: الَسائِِّب، أ

 
و يَا أ

َ
ائِِب ـ أ مذ الّسذ

 
َما لَِك يَا أ

َّسيذِب ـ ت َزْفزِفَِي ؟ يِِبّ احل َمذ »: َفَقاَل ! احل ََم اَل بَارََك اهلل  ِفيَها : قَالَْت  «الم  الَ تَّس 
 رواه مسلم.  «الِكرْي  َخبََث احلَِديدِ  فَإِنذَها ت ْذِهب  َخَطايَا بَِِن آَدَم َكَما ي ْذِهب  

১/১৭৩৫। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [একবাি] উলম্ম সালয়ব রকম্বা উলম্ম 

                                                           
735 আবূ দাউদ ৪৯৭৭, আহমাদ ২২৪৩০ 
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মুসাইরয়লবি রনকি প্রলবশ কলি বেলেন,‘‘নহ উলম্ম সালয়ব রকম্বা 
উলম্ম মুসাইরয়ব! নতামাি রক হলয়লি নয, থিথি কলি কাঁপি?’’ নস 
বেে, ‘জ্বি হলয়লি; আল্লাহ তালত বিকত না নদন।’ [এ কথা 
শুলন] রতরন বেলেন, ‘‘জ্বিলক র্ারে রদও না। জ্বি নতা আদম 
সন্তালনি পাপ নমাচন কলি; নযমন হাপি [ও িারি] নোহাি ময়ো 
দূি কলি নফলে।’’ (মুসরেম) 736   

ْيِح، َوَبَياِن مَ  -111 ب ْوبَِهابَاب  اّنلذْْهِ َعْن َسِبّ الِرّ  ا ي َقال  ِعْنَد ه 

পরিলেদ - ৩২৩ : ঝড়লক র্ারে নদওয়া রনলর্ধ্ ও ঝলড়ি 
সময় নদা‘আ 

ّ بِن َكْعٍّب ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1736 يَبِ
 
نِذِر أ يِب الم 

َ
ول  اهلِل : َعن أ قَاَل رَس 

ْيت ْم َما تَْكَره ونَ »: صىل اهلل عليه وسلم
َ
يَح، فَإَِذا َرأ ُبوا الِرّ ول وا الَ تَّس  امهلَل :  ، َفق 

ِمَرْت بِِه 
 
يِح وََخرْيِ َما فِيَها وََخرْيِ َما أ ِ الِرّ ل َك ِمْن َخرْيِ َهِذه

َ
وذ  بَِك . إِنذا نَّْسأ َوَنع 

ِمَرْت بِهِ 
 
يِح َوََشِّ َما فِيَها َوََشِّ َما أ حديث :]رواه الرتمذي، وقال. «ِمْن ََشِّ َهِذهِ الِرّ

 [حسن صحيح

১/১৭৩৬। আবুে মুনরযি উবাই ইবলন কা’ব িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 

                                                           
736 মুসরেম ২৫৭৫, রতিরমযী ২২৫০ 
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ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা ঝড়লক র্ারে রদও না। যখন 
নতামিা অ-পিেনীয় রকিু েেয কিলব, তখন এই নদা‘আ পড়লব। 
‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআেুকা রমন খাইরি হারযরহি িীরহ অখাইরি মা 
ফীহা অখাইরি মা উরমিাত রবহ। অনাঊযু রবকা রমন শারিণ হারযরহি 
িীরহ অশারিণ মা ফীহা অশারিণ মা উরমিাত রবহ।’’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! আমিা নতামাি কালি প্রাথণনা কিরি এই 
ঝলড়ি কেযার্, ওি মলধ্য রনরহত কেযার্ এবং যাি আরদষ্ট হলয়লি 
তাি কেযার্। এবং নতামাি রনকি আেয় প্রাথণনা কিরি এই বায়ুি 
অরনষ্ট হলত ওি মলধ্য রনরহত অরনষ্ট এবং যাি আরদষ্ট হলয়লি তাি 
অরনষ্ট হলত। (রতিরমযী হাসান সহীহ]737  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  2/1737 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َسِمْعت  رَس 

ول   ِِت بِال»: عليه وسلم َيق 
ْ
يح  ِمْن َروِح اهللِ، تَأ رذْْحَِة، َوتَأِِت بِالَعَذاِب، فَإَِذا الِرّ

َها وا بِاهللِ ِمْن ََشِّ ُبوَها، وََسل وا اهلَل َخرْيََها، َواْسَتِعيذ  وَها فاَلَ تَّس  ْيت م 
َ
رواه .  «َرأ

 أبو داود بإسناد حسن

২/১৭৩৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, ‘‘বায়ু আল্লাহি আরশস, যা িহমত আলন এবং আযাবও 

                                                           
737 রতিরমযী ২২৫২, আহমাদ ২০৬৩৫ 
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আলন। কালজই নতামিা যখন তা বইলত নদখলব, তখন তালক র্ারে 
রদও না। বিং আল্লাহি রনকি তাি ইষ্ট প্রাথণনা কি এবং তাি 
অরনষ্ট হলত আেয় প্রাথণনা কি।’’ [আবূ দাঊদ হাসান সূলত্র] 738  

ََكَن انَليِِبُ صىل اهلل عليه : ْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت َوعَ  3/1739
يح  قَاَل  ْسأل َك َخرْيََها وََخرْيَ َما فِيَها وََخرْيَ َما »: وسلم إَِذا َعَصَفِت الِرّ

َ
امهلَل إِِِنّ أ

َها َوََشِّ َما فِيَها َوََشِّ َما  وذ  بَِك ِمْن ََشِّ ع 
َ
ْرِسلَْت بِِه، وَأ

 
ْرِسلَْت بِهِ أ

 
رواه .  «أ

 مسلم

৩/১৭৩৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ঝড়-তুফান চো কালে আল্লাহি িসূে এই নদা‘আ 
কিলতন, 

‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআেুকা খাইিাহা অখাইিা মা ফীহা 
অখাইিা মা উিরসোত রবহ, অআঊযু রবকা রমন শারিণহা অশারিণ মা 
ফীহা অশারিণ মা উিরসোত রবহ।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! রনশ্চয় আরম এি কেযার্, এি মলধ্য যা 
আলি তাি কেযার্ এবং যাি সালথ এ নপ্ররিত হলয়লি তাি কেযার্ 
নতামাি রনকি প্রাথণনা কিরি। আি এি অরনষ্ট, এি মলধ্য  যা 

                                                           
738 আবূ দাউদ ৫০৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৭২৭ 
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আলি তাি অরনষ্ট এবং যাি সালথ এ নপ্ররিত হলয়লি তাি অরনষ্ট 
হলত পানাহ চারে।  (মুসরেম)739   

 

يِْك  -111  بَاب  َكَراَهِة َسِبّ اّدِلّ
পরিলেদ - ৩২৪ : নমাির্লক র্ারে নদওয়া রনলর্ধ্ 

ّ ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1739 ول  اهلِل : َعْن َزيِد بِن َخادِلِ اجل َهِِنِ قَاَل رَس 
ِ »: صىل اهلل عليه وسلم الَة يَك فَإِنذه  ي وِقِظ  لِلصذ ُبوا اّدِلّ و داود رواه أب. «الَ تَّس 

 بإسناد صحيح

১/১৭৩৯। যালয়দ ইবলন খারেদ জুহানী িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা নমাির্লক র্ারে রদও না। কাির্, 
নস নামালযি জনয জারর্লয় থালক।’’ [আবূ দাঊদ রবশুদ্ধ সূলত্র]740  

نَّْساِن  بَاب  اّنلذْْهِ  -111 ِطْرنَا بَِنْوءِ َكَذا:َعْن قَْوِل اإْلِ  م 

                                                           
739 সহীহুে বুখািী ৪৮২৯, মুসরেম ৮৯৯, রতিরমযী ৩২৫৭, আবূ দাউদ ৫০৯৮, 

ইবনু মাজাহ ৩৮৯১, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৫৫০৬ 
740 আবূ দাউদ ৫১০১, আহমাদ ২১১৭১ 
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পরিলেদ - ৩২৫ : অমুক নেলত্রি ফলে বৃরষ্ট হে বো 
রনলর্ধ্ 

ول اهلِل صىل : َعْن َزيِد بِن َخادِلٍ ريَِضَ اهلل  َعنَه قَاَل  1/1741 َصىَل بِنَا رَس 
َسَماٍء ََكنَْت ِمَن اللَيِْل، فَلََما اهلل عليه وسلم َصاَلةَ الُصبِْح بِاحل َديِْبَيِة ِِف إِثِْر 

ْقبََل لََعَ انَلاِس، َفَقاَل 
َ
ْم ؟»: انَْْصََف أ وَن َماَذا قَاَل َرُبك  اهلل  : قَال وا  «َهْل تَْدر 

ْعلَم  
َ
وَل   أ ا َمْن قَاَل : قَاَل »: قَاَل . َورَس  مذ

َ
ْؤِمٌن ِِب، َوََكفٌِر، فَأ ْصبََح مِْن ِعَبادِي م 

َ
: أ

ِطرْ  ا َمْن قَاَل م  مذ
َ
ْؤِمٌن ِِب ََكفٌِر بِالَكْوَكِب، وَأ نَا بَِفْضِل اهللِ َورَْْحَتِِه، فََذلَِك م 

ْؤِمٌن بِالَكْوَكِب  ِطْرنَا بَِنوءِ َكَذا َوَكَذا، فََذلَِك ََكفٌِر ِِب م   متفق عليه.  «م 

১/১৭৪০। যালয়দ ইবলন খালেদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, একদা হুদাইরবয়ালত িালত বৃরষ্ট হলে 
আমালদিলক ফজলিি নামায পড়ালনাি পি নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম সকলেি রদলক মুখ কলি বলস বেলেন, 
‘‘নতামিা জান রক, নতামালদি প্ররতপােক রক বলেন?’’ সকলে 
বেে, ‘আল্লাহ ও তদীয় িসূে িাে জালনন।’ রতরন বেলেন, 
‘‘আল্লাহ বলেন, আমাি বাোলদি মলধ্য রকিু বাো মুরমন হলয় ও 
রকিু কালফি হলয় প্রিাত কলিলি। সুতিাং নয বযরি বলেলি নয, 
‘আল্লাহি অনুগ্রহ ও তাঁি দয়ায় আমালদি উপি বৃরষ্ট হে’, নস নতা 
আল্লাহি প্ররত রবশ্বাসী [মুমীন]ও নেলত্রি প্ররত অরবশ্বাসী 
[কালফি]। আি নয বযরি বলেলি নয, ‘অমুক অমুক নেলত্রি ফলে 
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আমালদি উপি বৃরষ্ট হে’, নস নতা আল্লাহি প্ররত অরবশ্বাসী 
[কালফি] এবং নেলত্রি প্ররত রবশ্বাসী [মুমীন]।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 
741  

ّْسلٍِم  -111  يَا ََكفِر  : بَاب  ََتِْرْيِم قَْوَِلِ لِم 

পরিলেদ - ৩২৬ : নকান মুসরেমলক ‘কালফি’ বলে ডাকা 
হািাম 

َمرَ  1/1741 َما، قَاَل  َعِن ابِن ع  ول  اهلِل صىل اهلل : ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل رَس 
ِخيِه »: عليه وسلم

َ
ل  أل َما، فَإِْن ََكَن : إَِذا قَاَل الرذج  ه  َحد 

َ
، َفَقْد بَاَء بَِها أ يَا ََكفِر 

 متفق عليه. «َكَما قَاَل َوإالذ رََجَعْت َعلَْيهِ 

১/১৭৪১। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন 
নকউ তাি মুসরেম িাইলক ‘কালফি’ বলে, তখন তালদি উিলয়ি 
মলধ্য একজলনি উপি তা বতণায়, যা বলেলি তা যরদ সরঠক হয়, 
তাহলে নতা িাে। নলচৎ [নয বলেলি] তাি উপি ঐ কথা রফলি 

                                                           
741 সহীহুে বুখািী ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭,৭৫০৩, মুসরেম ৭১, নাসায়ী ১৫২৫, আবূ 

দাউদ ৩৯০৬, আহমাদ ১৬৬১৩, মুওয়াত্তা মারেক ৪৫১ 
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যায় [অথণাৎ নস ‘কালফি’ হয়]।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 742  

يب َذٍرّريَِضَ اهلل  َعنَه  2/1742
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ نَه َسِمَع رَس 

َ
أ

ْول   و قَاَل »: وسلم، َيق 
َ
ْفِر، أ الً بِالْك  وذ اهللِ، َولَيَْس َكَذلَِك إاِلذ : َمْن َدََع رَج  َعد 

 متفق عليه.  «َحاَر َعلَْيهِ 

২/১৭৪২। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন নয, 
‘‘নয কাউলক ‘ওলি কালফি’ বলে ডালক অথবা ‘ওলি আল্লাহি 
দুশমন’ বলে অথচ বাস্তরবক নেলত্র যরদ নস তা না হয়, তাহলে 
তাি [বিাি] উপি তা বতণায়।’’ (বুখািী ও মুসরেম)743  

  

ْحِش َوَبَذاءِ اللَِّّسانِ  -111  بَاب  اّنلذْْهِ َعِن الْف 

পরিলেদ - ৩২৭ : অশ্লীে ও অসিয িার্া প্রলয়ার্ কিা 
রনলর্ধ্ 

                                                           
742 সহীহুে বুখািী ৬১০৪, মুসরেম ৬০, রতিরমযী ২৬৩৭, আবূ দাউদ ৪৬৮৭, 

আহমাদ ৪৬৭৩, ৪৭৩১, ৫০১৫, ৫০৫৭, ৫২৩৭, ৫৭৯০, ৫৮৭৮, ৫৮৯৭, 
৬২৪৪, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৪৪ 

743 সহীহুে বুখািী ৬০৫৫, মুসরেম ৬১, আহমাদ ২০৯৫৪, ২১০৬১ 



 

748 

وٍد ريض اهلل عنه قَاَل  1/1743 ول  اهلِل صىل اهلل : َعِن ابِن َمسع  قَاَل رَس 
اِن، َوالَ ا»: عليه وسلم اِن، َوالَ اللذعذ عذ ْؤِمن  بِالطذ  «لَفاِحِش، َوالَ اْلَِذيِّ لَيَْس الم 

 [حديث حسن :] رواه الرتمذي، وقال 

১/১৭৪৩। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘মুমীন নখাঁিা দানকািী, অরিশাপকািী, রনেণজ্জ ও অশ্লীে-িার্ী হয় 
না।’’ (রতিরমযী হাসান] 744  

نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  2/1744
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ٍء إاِلذ َزانَه  »: وسلم ، َوَما ََكَن احَليَاء  ِِف ََشْ ٍء إاِلذ َشانَه  ْحش  ِِف ََشْ .  «َما ََكَن الف 
 [حديث حسن :] رواه الرتمذي، وقال 

২/১৭৪৪। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নয বস্তুি মলধ্য অশ্লীেতা থাকলব, তা তালক দূরর্ত কলি নফেলব, 
আি নয রজরনলসি মলধ্য েজ্জা-শিম থাকলব, তা তালক 
নসৌেযণমরন্ডত কলি তুেলব।’’ (রতিরমযী হাসান] 745  

                                                           
744 রতিরমযী ১৯৭৭, আহমাদ ৩৮২৯, ৩৯৩৮ 
745 রতিরমযী ১৯৭৪, ইবনু মাজাহ ৪১৮৫ 
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ِم بِالتذَّشُدِّق َوتََكلُِف الَْفَصاَحةِ بَاب  َكَراَهِة اّتلذْقعِ  -118  رْيِ ِِف الْلََكَ
َاَطَبِة الَْعَواِمّ َوحَنْوِِهمْ  ْعَراِب ِِفْ َم  ّ اللَُغِة َوَدقَائِِق اإْلِ  َواْستِْعَماِل وَْحَِشِ

পরিলেদ - ৩২৮ : কষ্ট কল্পনাি সালথ র্ােিলি কথা বো, 
রমথযা বাক্পিুতা প্রকাশ কিা এবং সাধ্াির্ মানুর্লক 
সলম্বাধ্ন-কালে উদ্ভি ও রবিে বাকয সম্বরেত িার্া 

প্রলয়ার্ অবািনীয় 

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : َعِن ابِن َمسع ود ريض اهلل عنه  1/1745
َ
أ

ع ونَ »: قَاَل  َتَنِطّ  رواه مسلم. قَالََها ثاََلثاً  «َهلََك الم 

১/১৭৪৫। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘বার্াড়ম্বি-কািীিা ধ্বংস 
হলয় নর্ে [বা ধ্বংস নহাক]।’’ এ কথা রতরন রতনবাি বলেলিন। 
(মুসরেম)746  

َما  2/1746 وَل : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنه  َن رَس 
َ
أ

ي َيَتَخلذل  إِنذ »: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  اهلَل ي ْبِغض  اْلَلِيَغ ِمَن الرَِّجاِل اَّلذ
 [حديث حسن:]رواه أبو داود والرتمذي، وقال. «بِلَِّسانِِه َكَما َتَتَخلذل  اْلََقَرة  

                                                           
746 মুসরেম ২৬৭০, আবূ দাউদ ৩৬০৮, আহমাদ ৩৬৪৭ 



 

750 

২/১৭৪৬। ‘আবু্দল্লাহ ইবলন ‘আমি ইবলন ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘‘অবশযই আল্লাহ এমন বাকপিু মানুর্লক ঘৃর্া কলিন, 
নয রজহ্বা িািা িের্ কলি [এমন েলে রজি ঘুরিলয় কথা বলে,] 
নযমন র্ািী রনজ রজহ্বা িািা সাপলি তৃর্ িের্ কলি।’’ [আবূ 
দাঊদ, রতরিরমযী হাসান]747  

َما  3/1747 نَ : َوَعْن َجابِِر بِن َعبِد اهلِل ريَِضَ اهلل  َعنه 
َ
وَل اهلِل صىل  أ رَس 

ْم ِمِِنّ َُمْلِّساً يَوَم »: اهلل عليه وسلم، قَاَل  ْقَربِك 
َ
، وَأ ْم إَِِلذ َحبِّك 

َ
إِنذ ِمْن أ

ْم ِمِِنّ يَوَم الِقَياَمِة،  ْبَعَدك 
َ
، وَأ ْم إَِِلذ ْبَغَضك 

َ
ْخالَقَاً، َوإِنذ أ

َ
ْم أ َحاِسنك 

َ
الِقَياَمِة، أ

ق و تََّشِدّ وَن َوالم  ثَار  ْ ونَ الْثذ تََفْيِهق  حديث حسن :] رواه الرتمذي، وقال .  «َن َوالم 
] 

৩/১৭৪৭। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রকয়ামলতি রদন 
নতামালদি মলধ্য আমাি রপ্রয়তম এবং অবস্থালন আমাি রনকিতম 
বযরিলদি রকিু নসই নোক হলব যািা নতামালদি মলধ্য চরিলত্র 
নেষ্ঠতম। আি নতামালদি মলধ্য আমাি রনকি ঘৃর্যতম এবং 
অবস্থালন আমাি নথলক দূিতম হলব তািা; যািা অনথণক অতযরধ্ক 
আলবাে-তালবাে বলে ও বালজ বলক এমন বাচাে ও বখালি নোক; 
                                                           
747 রতিরমযী ২৮৫৩, আবূ দাউদ ৫০০৫, আহমাদ ৬৫০৭, ৬৭১৯ 
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যািা আেসযিলি বা কায়দা কলি নিলন-নিলন কথা বলে। আি 
অনুরূপ অহংকািীিাও।’’ (রতিরমযী হাসান]748   

 َخب َثْت َنْفِِسْ : بَاب  َكَراَهِة قَْوَِلِ  -111

পরিলেদ - ৩২৯ : আমাি আত্ম্া খবীস হলয় নর্লি বো 
রনলর্ধ্ 

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  1/1749 َعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، َعِن انَليِِبِ
ْم »: قَاَل  ك  َحد 

َ
ولَنذ أ ْل : الَ َيق   «لَِقَّسْت َنْفِس:  َخب ثَْت َنْفِس، َولِكْن َِلَق 

 .متفق عليه 

১/১৭৪৮। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি মলধ্য অবশযই 
নকউ নযন ‘আমাি আত্ম্া খবীস হলয় নর্লি’ না বলে। তলব বেলত 
পালি নয, ‘আমাি অন্তি কেুরর্ত হলয় নর্লি।’’ (বুখািী) 749 

উোমার্লর্ি মলত ‘খবীস’ হওয়া ও ‘কেুরর্ত’ হওয়াি অথণ 
প্রায় একই। রকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ‘খবীস’ 

                                                           
748 রতিরমযী ২০১৮ 
749 সহীহুে বুখািী ৬১৭৯, মুসরেম ২২৫০, আবূ দাউদ ৪৯৭৯, আহমাদ 

২৩৭২৩, ২৩৮৫৪, ২৫২২০, ২৫৪০৮, ২৭৬৬০ 
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শব্দরিি প্রলয়ার্ অপিে কলিলিন। 

 بَاب  َكَراَهِة تَّْسِمَيِة الِْعَنِب َكْرًما -111

পরিলেদ - ৩৩০ : আিবীলত আেুলিি নাম ‘কিম’ িাখা 
মাকরূহ 

رَ . 1/1749 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : يَرَة ريض اهلل عنه قَاَل َعْن أ قَاَل رَس 

ّْسلِم  »: عليه وسلم متفق عليه، وهذا  «الَ ت َّسُموا الِعَنَب الَكْرَم، فَإنذ الَكْرَم الم 
ؤِمنِ »: ويف رواية . لفظ مسلم  َما الَكْرم  قَلْب  الم  ويف رواية للبخاري .  «فَإنذ

، إ»: ومسلم  ول وَن الَكْرم  ْؤِمنِ َيق  َما الَكْرم  قَلْب  الم   . «نذ

১/১৭৪৯। আবু হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নতামিা আেুলিি নাম ‘কিম’ [বদানয] নিলখা না। নকননা, ‘কিম’ 
[বদানয] নতা মুসরেম হয়।’’ (মুসরেম) 750  

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘কািম’ [বদানয] নতা মু’রমলনি 

                                                           
750 সহীহুে বুখািী ৪৮২৬, ৬১৮১, ৬১৮৩, ৭৪৯১, মুসরেম ২২৪৬, আবূ দাউদ 

৪৯৭৪, ৫২৭৪, আহমাদ ৭২০৪, ৭২১৬, ৭৪৬৬, ৭৬২৫, ৭৬৫৯, ৮৮৭২, 
৮৮৯২, ৯৮০৭, ৯৯৯৪, ১০০৬১, ১০১০১, ১০২০০, মুওয়াত্তা মারেক 
১৮৪৬, দালিমী ২৭০০ 
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হৃদয়।’’ বুখািী ও মুসরেলমি অপি এক বর্ণনা মলত: ‘‘নোলক 
[আেুিলক] ‘কািম’ [বদানয] বলে। ‘কািম’ [বদানয] নতা নকবে 
মু’রমলনি হৃদয়।’’ 

ّ صىل اهلل عليه  2/1751 ْجٍر ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبِ َوَعْن َوائِِل بِن ح 
ول وا  الَ »: وسلم، قَاَل  ، َولَِكْن ق ول وا : َتق  ، َواحَلبَلَة  : الَكْرم   رواه مسلم. «الِعَنب 

২/১৭৫০। ওয়ালয়ে ইবলন হুজ্র িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আেুিলক 
‘কিম’ বলো না। বিং ‘ইনাব’ ও ‘হাবাোহ’ বে।’’ (মুসরেম) 751  

[আেুিলক আিবী িার্ায় ‘ইনাব’ ও ‘হাবাোহ’ বো হয়। এি উৎকৃষ্টতা ও 
উপকারিতাি জনয নোলক সম্মালনি সালথ তালক ‘কিম’ [বদানয] নালম 
আখযারয়ত কিত। অথচ এ রবলশর্লর্ি অরধ্কািী একমাত্র মুরমন মানুর্। তাই 
এই রনলর্ধ্াজ্ঞা। 

বোই বাহুেয নয, নয শব্দ প্রলয়ালর্ শিয়ী বাধ্া আলি, তা বজণন কিা 
বািনীয়। নযমন, িামধ্নু, রবশ্বব্র্ান্ড, বদবাৎক্রলম, নদবি, েক্ষ্মী নমলয়, হরিেুি 
ইতযারদ।] 
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ٍل  -110 ةِ لِرَج 
َ
 بَاب  اّنلذْْهِ َعْن َوْصِف َُمَاِسِن الَْمرْأ

 ِ ّ َكنََِكِحَها َوحَنْوِه ِِعٍ َْتاَج إََلى ذىلَِك لَِغَرٍض ََشْ ْن حيذ
َ
أ  ااِلذ

পরিলেদ - ৩৩১ : শিয়ী কাির্ নযমন রববাহ প্রিৃরত 
উলদ্দশয িাড়া নকান পুরুলর্ি সামলন নকান নািীি নসৌেযণ 

বর্ণনা কিা রনলর্ধ্ 

وٍد ريض اهلل عنه قَاَل  1/1751 ول  اهلِل صىل اهلل : َعِن ابِن َمسع  قَاَل رَس 
ر  إََلْهَ »: عليه وسلم نذه  َيْنظ 

َ
ةَ، َفَتِصَفَها لَِزوِْجَها َكأ

َ
ة  الَمْرأ

َ
َباَِشِ الَمْرأ متفق .  «االَ ت 

 عليه

১/১৭৫১। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নকান মরহো নযন অনয নকান মরহোলক [নগ্ন] নকাোকুরে না 
কলি। [কাির্] নস পলি তাি স্বামীি কালি তা এমনিালব বর্ণনা 
কিলব নয, নযন নস [তা শুলন] ঐ মরহোলক প্রতযেিালব দশণন 
কিলি।’’ (মুসরেম) 752  

                                                           
752 সহীহুে বুখািী ৫২৪০, ৫২৪১, রতিরমযী ২৭৯২, আবূ দাউদ ২১৫০, 

আহমাদ ৩৫৮৬, ৩৬৫৯, ৪১৬৪, ৪১৭৯, ৪১০০, ৪৩৮১, ৪৩৯৩, ৪৪১০ 
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[হারদস িািা প্রমারর্ত হয় নয, নকান নািী নযন অনয নািীি কালিও রনজ 
নদলহি নসৌেযণ প্রকাশ না কলি। কাির্, নস তাি স্বামীি কালি যখন তাি ঐ 
নসৌেযণ বর্ণনা কিলব, তখন হয়ত তাি স্বামী রফতনায় পলড় রর্লয় স্বয়ং বর্ণনা-
কারির্ীি জীবন দুরবণর্হ হলয় উঠলত পালি। সুতিাং প্ররতরি নািীলক রনলজি 
মাথায় হাঁরড় িাো নথলক সতকণ থাকা অবশয কতণবয।] 

نَّْساِن ِِف اّدُلََعءِ  -111 مذ اْغِفْر ِِلْ إِْن ِشْئَت : بَاب  َكَراَهِة قَْوِل اإْلِ  اللىه 
لَبِ   بَْل ََيْزِم  بِالطذ

পরিলেদ - ৩৩২ : ‘নহ আল্লাহ! তুরম যরদ চাও, তাহলে 
আমালক েমা কি’ কালিা এরূপ নদা‘আ কিা মাকরূহ; 

বিং দৃঢ়রচলত্ত প্রাথণনা কিা উরচত 

َريَرَة ريض اهلل عنه. 1/1752 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ْم »: وسلم، قَاَل  ك  َحد 
َ
ولَنذ أ امهلَل ارَْْحِِْن إِْن  : امهلَل اْغِفْر ِِل إِْن ِشْئَت :  الَ َيق 

ْكرِهَ ََل   لََة، فَإِنذه  الَ م 
َ
 متفق عليه.  «ِشْئَت، َِلَْعزِم الَمّْسأ

َولِكْن َِلَْعزِْم َوَْل َعظِم الرذْغبََة فَإِنذ اهلَل َتَعاََل الَ »: ويف رواية ملسلم 
ْعَطاه  

َ
ٌء أ ه  ََشْ  . «َيَتَعاَظم 

১/১৭৫২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি 
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নকউ নযন ‘নহ আল্লাহ! তুরম যরদ চাও, তাহলে আমালক েমা কি’, 
নহ আল্লাহ! তুরম যরদ চাও, তাহলে আমাি প্ররত দয়া কি’ অবশযই 
না বলে। বিং নযন দৃঢ়রচলত্ত প্রাথণনা কলি। কাির্, তাঁলক নকউ 
বাধ্য কিলত পালি না।’’ (মুসরেম) 753  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি, ‘‘বিং নস নযন দৃঢ়রচলত্ত চায় 
এবং নযন রবিাি আগ্রহ প্রকাশ কলি। নকননা, আল্লাহ তা'আোি 
দৃরষ্টলত প্রারথণত বস্তু দান কিা নকান বড় বযাপাি নয়।’’ 

َقاَل . 2/1753 ول  اهلِل صىل ا: َوَعْن أنٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه  هلل عليه قَاَل رَس 
ولَنذ »: وسلم لََة، َوالَ َيق 

َ
ْم فَلَْيْعزِِم الَمّْسأ ك  َحد 

َ
امهلَل إِْن ِشْئَت، :  إَِذا َدََع أ

ّْسَتْكرِهَ ََل   ْعِطِِن، فَإِنذه  الَ م 
َ
 متفق عليه.  «فَأ

২/১৭৫৩। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি 
নকউ যখন নদা‘আ কিলব, নস নযন দৃঢ়-সংকল্প হলয় চায়। আি নযন 
না বলে নয, ‘আল্লাহ নর্া! তুরম যরদ চাও, তাহলে আমালক দাও।’ 

                                                           
753 সহীহুে বুখািী ৬৩৩৯, ৭৪৭৭, মুসরেম ২৬৭৯, রতিরমযী ৩৪৯৭, আবূ 

দাউদ ১৪৮৩, আহমাদ ৭২৭২, ৯৬৫২, ৯৯৩৭, ১০১১৬, ১০৪৮৬, ২৭২৩৬, 
২৭৪৫৬, মুওয়াত্তা মারেক ৪৯৪ 
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নকননা, তাঁলক বাধ্য কিাি মত নকউ ননই।’’ (বুখািী-মুসরেম) 754  

 َما َشاَء اهلل  َوَشاَء ف اَلنٌ : بَاب  َكَراَهِة قَْوِل  -111

পরিলেদ - ৩৩৩ : ‘আল্লাহ এবং অমুক যা চায় [তাই 
হলব]’ বো রনরর্দ্ধ 

ّ صىل اهلل عليه  1/1754 َذْيَفَة بِن ايلََماِن ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبِ َعْن ح 
ول وا »: وسلم، قَاَل  ، : َما َشاَء اهلل  َوَشاَء ف الٌَن ؛ َولَِكْن ق ول وا : الَ َتق  َما َشاَء اهلل 

 رواه أبو داود بإسناد صحيح.  «ث مذ َشاَء ف الَنٌ 

১/১৭৫৪। হুযাইফাহ ইবলন ইয়ামান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা 
‘আল্লাহ ও অমুক যা চায় [তাই হলব]’ বলো না, বিং বলো, 
‘আল্লাহ যা চান, তািপি অমুক যা চায় [তাই হলব]।’’ [আবূ দাঊদ 
রবশুদ্ধ সূলত্র]755  

* [এবং বা ও নযার্ কলি বেলে আল্লাহি ইোি সলে সৃরষ্টি ইোলক 
একাকাি কলি নদওয়া হয়। নযলহতু আল্লাহ একাই যা চান, তাই হলয় থালক। 
পোন্তলি তাঁি চাওয়াি পলি কালিা চাওয়াি কথালক প্রকাশ কিলত হলে, 

                                                           
754 সহীহুে বুখািী ৬৩৩৮, ৭৪৬৪, মুসরেম ২৬৭৮, আহমাদ ১১৫৬৯ 
755 আবূ দাউদ ৪৯৮০, আহমাদ ২২৭৫৪, ২২৮২৮, ২২৮৭২ 
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‘তািপি’ বা ‘অতঃপি’ বলে সংলযার্ কিলত হলব।] 

َِديِْث َبْعَد الِْعَّشاءِ اآْلِخَرةِ  بَاب  َكَراَهةِ  -111
ْ
 احل

পরিলেদ - ৩৩৪ : এশাি নামালযি পি কথাবাতণা বো 
মাকরূহ 

َراد  بِهَ  َذا الَْوْقِت  اَلْم  َباًحا ِِف َغرْيِ هى ون  م  ِْي يَك  َِديْث  اَّلذ
ْ
احل

ه  َسَواءٌ  وِ الَْمْكر  . َوفِْعل ه  َوتَْرك 
َ
َحرذم  أ َِديْث  الْم 

ْ
ا احل مذ

َ
َذا فَأ وه  ِِف َغرْيِ هى

َذاَكَرةِ الِْعلِْم  رَْيِ َكم 
ْ
َِديث  ِِف اْل

ْ
ا احل مذ

َ
َشُد ََتِْريًما َوَكَراَهًة، وَأ

َ
الَْوْقِت أ

ْيِف َوَمَع  َِديث  َمَع الضذ
ْ
ْخاَلِّق َواحل

َ
احِلَِي َوَمََكرِِم اأْل وَِحََكيَاِت الصذ

ّْسَتَحٌب، َوَكَذا  َطالِِب َحاَجٍة َوحَنَْو ذىلَِك فاََل َكَراَهةَ  َو م  فِيِه، بَْل ه 
ْذٍر وَََعرٍِض اَل َكَراَهَة فِيهِ  َِديث  لِع 

ْ
َحاِديث  . احل

َ
َوقَْد َتَظاَهَرِت اأْل

ِّ َما َذَكْرت ه  
ِحيَحة  لََعى لُك ّ  .الصذ

উলদ্দশয, নয সব কথাবাতণা অনয সমলয় বো মুবাহ [অথণাৎ যা 
কিা না কিা সমান]। নলচৎ নয সব কথাবাতণা অনয সমলয় হািাম 

বা মাকরূহ, নস সব এ সমলয় আিও অরধ্কিালব হািাম ও 
মাকরূহ। পোন্তলি কেযার্মূেক কথাবাতণা; নযমন জ্ঞানচচণা, ননক 
নোকলদি কারহনী ও চরিত্র আলোচনা, নমহমালনি সলে বাকযাোপ, 
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কালিা প্রলয়াজন পূির্ প্রসলে কথা ইতযারদ বো মকরুহ নয়; বিং 
তা মুস্তাহাব। অনুরূপিালব আকরস্মক নকান ঘিনাবশতঃ বা নকান 
সরঠক ওযলি কথা বো অ-পিেনীয় কাজ নয়। উি রববৃরতি 
সমথণলন বহু রবশুদ্ধ হারদস রবদযমান িলয়লি। 

يِب بَْرَزَة  1/1755
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :  ريَِضَ اهلل  َعنه  َعْن أ َن رَس 

َ
أ

 متفٌق عليه. َواحلَِديَث َبْعَدَها  ََكَن يَكَره  انلَوَم َقبَْل الِعَشاءِ 

১/১৭৫৫। আবূ বািযা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এশাি নামালযি 
আলর্ ঘুমালনা এবং পলি কথাবাতণা বো অপিে কিলতন। (বুখািী 
ও মুসরেম)756  

َما  2/1756 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه  :َعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

ْم َهِذهِ ؟ »: وسلم َصىَل الِعَشاء ِِف آِخِر َحيَاتِِه، فَلََما َسلََم قال  ْم ََلْلَتَك  ْيَتك 
َ
َرأ
َ
أ

َحدٌ 
َ
ْرِض اَلَوَم أ

َ
َو لََع َظْهِر األ ْن ه  متفق . «فَإِنذ لََعَ َرأِس ِمَئِة َسنٍَة الَ َيْبََق مِمذ

 عليه

২/১৭৫৬। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনজ জীবলনি 
                                                           
756সহীহুে বুখািী ৫৪১, ৫৪৭, ৫৬৮, ৫৯৯, ৭৭১, মুসরেম ৬৪৭, নাসায়ী ৪৯৫, 

৫৩০, ৯৪৪, আবূ দাউদ ৩৯৮, ইবনু মাজাহ ৬৭৪, দালিমী ১৩০০ 
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অরন্তম রদনগুরেি নকান একরদন [নোকলদিলক রনলয়] এশাি 
নামায পড়লেন এবং যখন সাোম রফিলেন, তখন বেলেন, 
‘‘আো বেত। এিা নতামালদি নকান িজনী? [এ কথা] সুরনরশ্চত 
নয, নয বযরি আজ ধ্িা-পৃলষ্ঠ জীরবত আলি, একশত বিলিি 
মাথায় নস বযরি অবরশষ্ট থাকলব না [অথণাৎ মািা যালব]।’’ (বুখািী 
ও মুসরেম)757  

نٍَس ريَِضَ اهلل  عنه 3/1757
َ
وا انَليِِبَ صىل اهلل عليه : َوَعْن أ م انتََظر  َنه 

َ
أ

ْم قَِريباً ِمْن َشّْطِر اللَيِْل فََصىَل بِِهمْ  ثَم َخَّطبنا  -الِعَشاَء : َيْعِِن  - وسلم، فََجاَءه 
ْم لَْن تََزال وا ِِف َصالٍَة َما »: َفَقاَل  وا، َوإِنذك  الَ إِنذ اّنلذاَس قَْد َصلذوا، ث مذ َرقَد 

َ
أ

الَةَ   رواه ابلخاري.  «اْنَتَظْرت م  الصذ

৩/১৭৫৭। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, একরদন 
[মসরজলদ] সাহাবালয় নকিাম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি আর্মলনি প্রতীোয় রিলেন। অতঃপি রতরন প্রায় অধ্ণ 
িারত্রলত তালঁদি রনকি আর্মন কিলেন এবং তাঁলদিলক রনলয় 
নামায অথণাৎ এশাি নামায পড়লেন। বর্ণনাকািী বলেন, তািপি 
রতরন আমালদি মালঝ বিবয িাখলেন। তালত রতরন বেলেন, 
‘‘নশান! নোলক নামায সমাধ্া কলি ঘুরমলয় পলড়লি। আি নতামিা 

                                                           
757 সহীহুে বুখািী ১১৬, ৫৬৪, ৬০১, মুসরেম ২৫৩৭, রতিরমযী ২২৫১, আবূ 

দাউদ ৪৩৪৮, আহমাদ ৫৫৮৫, ৫৯৯২, ৬১১৩ 
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যতের্ পযণন্ত নামালযি অলপো কিরিলে, ততের্ পযণন্ত 
অবযাহত-িালব নামালযি মলধ্যই রিলে।’’ (বুখািী) 758 

ةِ ِمْن فَِراِش َزوِْجَها -111
َ
 بَاب  ََتِْرْيِم اِْمتَِناِع الَْمرْأ

ِِعٌ  ْذٌر ََشْ ذَها ع  ْن ل  إَِذا َدََعَها َولَْم يَك 

পরিলেদ - ৩৩৫ : যরদ নকান স্ত্রীলক তাি স্বামী রবিানায় 
ডালক, তাহলে নকান শিয়ী ওজি িাড়া তাি তা উলপো 

কিা হািাম 

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  1/1759 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ قَاَل رَس 

بَْت، »: وسلم
َ
ل  اْمرَأتَه  إََِل فَِراِشِه فَأ َفَباَت َغْضَباَن َعلَْيَها، لََعنَْتَها إَِذا َدََع الرذج 

 . «َحََّت تَرِْجعَ » :ويف رواية . متفق َعلَيِْه . «الَمالَئَِكة  َحَّتذ ت ْصبِحَ 

১/১৭৫৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যখন নকউ তাি 
স্ত্রীলক স্বীয় রবিানাি রদলক [নদহ রমেলনি জনয] ডালক, আি নস 
                                                           
758 ১৭৫৭. সহীহুে বুখািী ৫৭২, ৬০০, ৬৬১, ৮৪৮, ৫৮৬৯, মুসরেম ৬৪০, 

নাসায়ী ৫৩৯, ৫২০২, ৫২৮৫, ইবনু মাজাহ ৬৯২, আহমাদ ১২৪৬৯, 

১২৫৫০, ১২৬৫৬, ১৩৪০৭ 
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তা প্রতযাখযান কলি এবং তাি প্ররত [তাি স্বামী] িার্ারিত অবস্থায় 
িাত কািায়, তখন ফজি পযণন্ত রফরিস্তািা তালক অরিশাপ কিলত 
থালকন।’’ (বুখািী) 759  

অনয বর্ণনায় আলি, ‘‘তাি স্বামীি কালি না আসা পযণন্ত [তালক 
অরিশাপ কিলত থালকন]।’’ 

 

َها َحاُِضٌ إاِلذ بِإِْذنِهِ  -111 ةِ َتَطوًَُع َوَزوْج 
َ
 بَاب  ََتِْرْيِم َصْوِم الَْمْرأ

পরিলেদ - ৩৩৬ : স্বামীি উপরস্থরতলত নকান স্ত্রী তাি 
অনুমরত িাড়া নকান নফে নিাযা িাখলত পালি না 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1759 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عل: َوَعْن أ َن رَس 

َ
يه أ

َها َشاِهٌد إاِلذ بِإِْذنِِه، َوالَ تَأَذَن ِِف »: وسلم، قَاَل  وَم َوَزوْج  ْن تَص 
َ
ةِ أ

َ
الَ حَيُِل لِلَْمْرأ

 متفق َعلَيْهِ . «بَيْتِِه إاِلذ بِإِْذنِهِ 

১/১৭৫৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নকান নািীি 
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জনয ববধ্ নয় নয, তাি স্বামীি উপরস্থরতলত তাি অনুমরত িাড়া 
[নফে] নিাযা িাখলব। আি না তাি রবনা অনুমরতলত [নকান 
আত্ম্ীয় পুরুর্ বা মরহোলক] তাি ঘলি েুকলত অনুমরত নদলব।’’ 
(বুখািী ও মুসরেম) 760  

 

ْوِم  -111 م 
ْ
وْ  بَاب  ََتِْرْيِم َرْفِع الَْمأ َسه  مَِن الُرك 

ْ
وِ َرأ

َ
ْوِد َقْبَل  ِع أ الُّسج 

َمامِ   اإْلِ

পরিলেদ - ৩৩৭ : রুকু সাজদাহ নথলক ইমালমি আলর্ 
মাথা নতাো হািাম 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1761 يب ه 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : َعْن أ

َ
أ

ْن ََيْ »: قَاَل 
َ
ْم إَِذا َرَفَع َرأَسه  َقْبَل اإلَماِم أ ك  َحد 

َ
َما ََيْىَش أ

َ
َعَل اهلل  َرأَسه  َرأَس أ
وَرةَ ِْحَارٍ ! ِْحَاٍر  وَرتَه  ص  ْو ََيَْعَل اهلل  ص 

َ
 متفق َعلَيْهِ . «أ

১/১৭৬০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি 

                                                           
760 সহীহুে বুখািী ২০৬৬, ৫১৯২, ৫১৯৫, মুসরেম ১০২৬, রতিরমযী ৭৮২, 

আবূ দাউদ ১৬৮৭, ২৪৫৮, ইবনু মাজাহ ১৭৬১, আহমাদ ৯৪৪১, ৯৮১২, 
১০১১৭, ২৭৪০৫, দালিমী ১৭২০ 
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নকউ যখন ইমালমি আলর্ মাথা নতালে, তখন তাি মলন রক িয় 
হয় না নয, মহান আল্লাহ তাি মাথা, র্াধ্াি মাথায় পরির্ত কলি 
নদলবন অথবা তাি আকৃরত র্াধ্াি আকৃরত কলি নদলবন।’’ (বুখািী-
মুসরেম) 761  
 

اَلةِ  -118 ةِ ِِف الصذ َاَِصَ
ْ
 بَاب  َكَراَهِة َوْضِع اَْلَِد لََعَ اْل

পরিলেদ - ৩৩৮ : নামালযি মলধ্য নকামলি হাত িাখা 
মাকরূহ 

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  َعْن  1/1761 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : أ َن رَس 

َ
أ

 متفق َعلَيْهِ . وسلم َنََه َعِن اخلَْْصِ ِِف الَصاَلةِ 

১/১৭৬১। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নামাযিত অবস্থায় নকামলি হাত িাখলত আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনলর্ধ্ কলিলিন।’ (বুখািী ও 

                                                           
761 সহীহুে বুখািী ৬৯১, মুসরেম ৪২৭, রতিরমযী ৫৮২, নাসায়ী ৮২৮, আবূ 

দাউদ ৬২৩, ইবনু মাজাহ ৯৬১, আহমাদ ৭৪৮১, ৭৬১২, ৯২১১, ৯৫৭৪, 
৯৭৫৪, ১০১৬৮, ২৭২৭০, দালিমী ১৩১৬ 
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মুসরেম)762  

[নামালয নকামলি হাত িাখা রনলর্লধ্ি কাির্ স্বরূপ বো হলয়লি, নযলহতু এ 
তিীকা ইয়াহুদীলদি অথবা নযলহতু জাহান্নামীিা নকামলি হাত নিলখ রবোম রনলব 
অথবা নযলহতু তা শয়তালনি অিযাস অথবা নযলহতু তা অহংকািীি েের্; আি 
নামায আর্ালর্াড়া সমূ্পর্ণ কাকুরত-রমনরত ও রবনয় প্রকালশি নেত্র মাত্র। অবশয 
যরদ নকউ অসুরবধ্াি কািলর্ নকামলি হাত িালখ, তাহলে নস কথা রিন্ন।] 

َعامِ  -111 ةِ الطذ اَلةِ ِِبَُْضَ  بَاب  َكَراَهِة الصذ
ْخَبثَْيِ 

َ
َداَفَعِة اأْل ْو َمَع م 

َ
ّق  إََِلِْه أ ه  َتَتوذ َما اْْلَوْ : َوَنْفّس   ل  َوالَْغائِّط  َوه 

পরিলেদ - ৩৩৯ : খাবালিি চারহদা থাকা কালে খাবাি 
উপরস্থত নিলখ এবং নপশাব-পায়খানাি খুব চাপ থাকলে 

উিয় অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ 

وَل اهلِل صىل اهلل : َعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  1/1762 َسِمْعت  رَس 
ول   ْخبََثانِ  الَ َصالَةَ »: عليه وسلم َيق 

َ
ه  األ َو ي َدافِع  ةِ َطَعاٍم، َوالَ َوه  رواه .  «ِِبَُْضَ

 مسلم

                                                           
762 সহীহুে বুখািী ১২১৯, ১২২০, মুসরেম ৫৪৫, রতিরমযী ৩৮৩, নাসায়ী ৮৯০, 

আবূ দাউদ ৯৪৭, আহমাদ ৭১৩৫, ৭৮৩৭, ৭৮৭১, ৮১৭৪, ৮৯৩০, দালিমী 
১৪২৮ 
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১/১৭৬২। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, ‘‘খাবাি হারযি থাকা কােীন অবস্থায় নামায ননই, আি 
নপশাব পায়খানাি চাপ সামাে নদওয়া অবস্থায়ও নামায ননই।’’ 
(মুসরেম) 763  

اَلةِ  -111 َماءِ ِِف الصذ  بَاب  اّنلذْْهِ َعْن َرْفِع اْْلََصِ إََِل الّسذ

পরিলেদ - ৩৪০ : নামালয আসমান বা উপলিি রদলক 
তাকালনা রনলর্ধ্ 

نَِس بِن َمالٍِك ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1763
َ
ول  ا: َعْن أ هلِل صىل اهلل قَاَل رَس 

َماءِ ِِف َصالَتِِهْم »: عليه وسلم ْم إََِل الّسذ وَن أبَْصاَره  ْقواٍم يَْرَفع 
َ
فَاْشتََد  «!َما بَال  أ

مْ »: قَوَل   ِِف َذلَِك َحََّت قَاَل  بَْصار ه 
َ
ْو ّتَل خَطَفنذ أ

َ
رواه . «!ََلَنَْته نذ َعْن َذلَِك، أ

 ابلخاري

১/১৭৬৩। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নোকলদি রক হলয়লি নয, তািা নামালযি মলধ্য আকালশি রদলক 
দৃরষ্ট তুেলি?’’ এ বযাপালি রতরন কলঠাি বিবয িাখলেন; এমনরক 
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767 

রতরন বেলেন, ‘‘তািা নযন অবশযই এ কাজ হলত রবিত থালক; 
নলচৎ অবশযই তালদি দৃরষ্ট-শরি নকলড় ননওয়া হলব।’’ (বুখািী) 764  

ْذرٍ  -110 اَلةِ لَِغرْيِ ع   بَاب  َكَراَهِة ااْلِّتْلَِفاِت ِِف الصذ

পরিলেদ - ৩৪১ : রবনা ওযলি নামালয এরদক-ওরদক 
তাকালনা মাকরূহ 

وَل اهلِل صىل اهلل : َعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها، قَالَْت  1/1764 لت  رَس 
َ
َسأ

ْيَطان  »: وسلم َعِن ااِلّتلَفاِت ِِف الَصاَلِة، َفَقاَل  عليه ه  الّشذ َو اْختاِلٌَس ََيَْتلِّس  ه 
 رواه ابلخاري.  «ِمْن َصالَةِ الَعْبدِ 

১/১৭৬৪। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
নামালযি মলধ্য এরদক-ওরদক তাকালনাি বযাপালি রজজ্ঞাসা 
কিোম। রতরন বেলেন, ‘‘এিা এক ধ্িলর্ি অপহির্, যাি 
মাধ্যলম শয়তান নামালযি অংশ রবলশর্ অপহির্ কলি।’’ (বুখািী)765  

                                                           
764 সহীহুে বুখািী ৭৫০, নাসায়ী ১১৯৩, আবূ দাউদ ৯১৩, ইবনু মাজাহ ১০৪৪, 
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765 সহীহুে বুখািী ৭৫১, ৩১৯১, রতিরমযী ৫৯০, নাসায়ী ১১৯৬, ১১৯৯, আবূ 

দাউদ ৯১০, আহমাদ ২৩৮৯১, ২৪২২৫ 
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نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنَْه قَاَل  2/1765
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل يل رس 

ِ » :وسلم الَة الةِ َهلََكٌة، فإِْن ََكن إِيذاَك َواالّتْلَِفاَت ِف الصذ ، فَإِنذ االّتْلَِفاَت ِف الصذ
، فَِف اّتلذَطُوِع ال ِف الَْفِريَضةِ   .«الب دذ

২/১৭৬৫। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত আলি। রতরন 
বলেন, আমালক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন: 
সাোতিত অবস্থায় এরদক-নসরদক তারকও না। নকননা নামালযি 
রিতি এরদক-নসরদক দৃরষ্টপাত একরি রবপযণয়। যরদ ডালন-বালম 
তাকালনা িাড়া নকান উপায় না থালক তলব তা নফে সাোলত কি, 
রকন্তু ফিয সাোলত তা কিা যালব না।766 

 

                                                           
766  আরম [আেবানী) বেরিঃ আসলে এরূপই আি সম্ভবত রতিরমযীি 

নকান নকান িাপালত এরূপই এলসলি। রকন্তু বূোক িাপায় [১/১১৬) 
হাদীসুন হাসানুন বো হলয়লি আি তাি িীকালত [বাদাে িাপায়) 
হাসান র্ািীব উলল্লখ কিা হলয়লি। আপরন বেুনঃ অথণাৎ দুবণে আি 
হাদীসরিি সনলদি অবস্থাি পরিলপ্ররেলত এরিই নবশী উপলযার্ী। 
কাির্ এি মলধ্য দুবণেতা িলয়লি এবং সনলদ রবরেরন্নতাও িলয়লি। 
আরম ‘‘রমশকাত’’ গ্রলন্থি িীকা [১৭২, ৪৬৫, ৯৯৭) এবং 
‘‘আত্তাির্ীব’’ গ্রলন্থ [১/১৯১) তা বর্ণনা কলিরি। 
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ْورِ  -111
ب  اَلةِ إََِل الْق   بَاب  اّنلذْْهِ َعِن الصذ

পরিলেদ - ৩৪২ : কবলিি রদলক মুখ কলি নামায পড়া 
রনলর্ধ্ 

يب َمْرثٍَد َكَناِز بِْن احْل َصنْيِ  1/1766
َ
َسِمْعت  : قَاَل  ريض اهلل عنهَعن أ

ول   وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  وا »: رَس  ب ورِ، َوالَ ََتْلِّس  الَ ت َصلُوا إََِل الق 
 رواه مسلم.  «َعلَْيَها

১/১৭৬৬। আবূ মািসাদ কান্নায ইবলন হুস্বাইন িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি নয, ‘‘নতামিা কবলিি 
রদলক মুখ কলি নামায পলড়া না এবং তাি উপি বলসা না।’’ 
(মুসরেম) 767  

111-  ْ َصِِلّ ْورِ َبْيَ يََدْي الْم  ر   بَاب  ََتِْرْيِم الْم 

পরিলেদ - ৩৪৩ : নামাযীি সামলন রদলয় পাি হওয়া হািাম 

نَْصارِِيّ . 1/1767
َ
َمِة األ يب اجل َهيِْم َعبِد اهلِل بِن احلَارِِث بِن الِصّ

َ
ريض َعْن أ

                                                           
767 মুসরেম ৯৭২, রতিরমযী ১০৫০, নাসায়ী ৭৬০, আবূ দাউদ ৩২২৯, আহমাদ 

১৬৭৬৪ 
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ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل  اهلل عنه لَْو َيْعلَم  الَماُر َبْيَ يََدِي »: قَاَل رَس 
 
َ
ْن يَِقَف أ

َ
َصِِلّ َماَذا َعلَْيِه لَََكَن أ رذ َبْيَ يََديْهِ الم  ْن َيم 

َ
قَاَل  «ْرَبِعَي َخرْياً ََل  مِْن أ

ْرَبِعنَي َسنًَة : اَل أْدرِي قَاَل : الراوي 
َ
ْو أ

َ
ْرَبِعنَي َشْهراً، أ

َ
ْو أ

َ
ْرَبعنَي يَوماً، أ

َ
متفق .أ

 َعلَيْهِ 

১/১৭৬৭। আবুে জুহাইম আবু্দল্লাহ ইবলন হালিস ইবলন 
রস্বম্মাহ আনসািী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যরদ নামাযীি 
সামলন রদলয় অরতক্রমকািী জানত নয, তা তাি জনয কত িয়াবহ 
[অপিাধ্], তাহলে নস নামাযীি সামলন রদলয় অরতক্রম কিাি নচলয় 
চরল্লশ [রদন/মাস/বিি] দারঁড়লয় থাকা উত্তম মলন কিত।’’ িাবী 
বলেন, আরম জারন না নয, রতরন চরল্লশ রদন, নারক চরল্লশ মাস, 
নারক চরল্লশ বিি বেলেন। (বুখািী ও মুসরেম) 768   

َؤِذِّن ِِفْ  -111 ْوِع الْم  ْوِم ِِفْ نَافِلٍَة َبْعَد َش   م 
ْ
ْوِع الَْمأ بَاب  َكَراَهِة َش  

نذَة تِلَْك  اَلةِ َسَواًء ََكنَِت اّنلذافِلَة  س  ْو َغرْيَِهاإِقَاَمِة الصذ
َ
اَلةِ أ  الصذ

পরিলেদ - ৩৪৪ : নামালযি ইকামত শুরু হবাি পি নফে 

                                                           
768 সহীহুে বুখািী ৫১০, মুসরেম ৫৯৭, রতিরমযী ৩৩৬, নাসায়ী ৭৫৬, আবূ 

দাউদ ৭০১, ইবনু মাজাহ ৯৪৫, আহমাদ ১৭০৮৯, মুওয়াত্তা মারেক ৩৬৫, 
দালিমী ১৪১৬, ১৪১৭ 
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বা সুন্নত নামায পড়া মাকরূহ 

মুআরযযন ইকামত শুরু কিলে আি নকান নামায শুরু কিা 
মুিাদীি জনয ববধ্ নয়; নস নামায ঐ নামালযি পূবণবতণী সুন্নালত 
মুআক্কাদাহ নহাক বা অনয নকান সুন্নত বা নফে নামায। 

ّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  1/1769 ، َعِن انَليِِبِ َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  يب ه 
َ
: َعْن أ

الَة  فَالَ َصالَةَ إاِلذ الَمْكت وَبةَ » قِيَمِت الصذ
 
 رواه مسلم .«إَِذا أ

১/১৭৬৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘যখন নামালযি জনয 
ইকামত নদওয়া হলব, তখন ফিয নামায িাড়া অনয নকান নামায 
ননই।’’ (মুসরেম) 769  

 

ْن  -111 ْو ََلْلَتِِه بَِصاَلٍة ِمّ
َ
َعِة بِِصَياٍم أ  م 

ْ
بَاب  َكَراَهِة ََتِْصْيِص يَْوِم اجل

 َبْيَ اللذَياِِلْ 

                                                           
769 মুসরেম ৭১০, রতিরমযী ৪২১, নাসায়ী ৮৬৫, ৮৬৬, আবূ দাউদ ১২৬৬, 

ইবনু মাজাহ ১১৫১, আহমাদ ৮৪০৯, ৯৫৬৩, ১০৩২০, ১০৪৯৩, দালিমী 
১৪৪৮ 
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পরিলেদ - ৩৪৫ : নিাযাি জনয জুমাি রদন এবং নামালযি 
জনয 

জুমাি িাত রনরদণষ্ট কিা মাকরূহ 

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  1/1769 َريَرَة ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبِ يب ه 
َ
َعْن أ

َعِة »: قَاَل  َعِة بِِقَياٍم مِْن َبْيِ اللذيَاِِل، َوالَ ََت ُصوا يَوَم اجل م  الَ ََت ُصوا ََلْلََة اجل م 
يذاِم، إِ 

َ
مْ بِِصَياٍم ِمْن َبْيِ األ ك  َحد 

َ
ه  أ وم  وَن ِِف َصوٍم يَص  ْن يَك 

َ
 رواه مسلم.  «الذ أ

১/১৭৬৯। আবু হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘িারত্রসমূলহি মলধ্য 
জুমাি িাতলক রকয়াম [নফে নামায] পড়াি জনয রনরদণষ্ট কলিা না 
এবং রদনসমূলহি মলধ্য জুমাি রদনলক [নফে] নিাযা িাখাি জনয 
রনধ্ণারিত কলিা না। তলব যরদ তা নতামালদি কালিা নিাযা িাখাি 
তারিখ পলড় [তাহলে নস কথা রিন্ন]।’’ (মুসরেম) 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* [নযমন ঐ রদন যরদ আিাফাত বা আশূিাি রদন হয়, তাহলে নিাযা িাখা 
যালব।] 

                                                           
770 সহীহুে বুখািী ১৯৮৫, মুসরেম ১১৪৪, রতিরমযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, 

ইবনু মাজাহ ১৭২৩, আহমাদ ৭৩৪১, ৭৭৮০, ৭৯৬৫, ৮৫৫৪, ৮৮৫৩, 
৮৮৮২, ৯০৩১, ৯১৭১, ১০০৫২ 
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ول  : َوَعنْه، قَاَل  2/1771 وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َيق  الَ »: َسِمْعت  رَس 
ك   َحد 

َ
وَمنذ أ ْو َبْعَده  يَص 

َ
َعِة إاِلذ يَوماً َقْبلَه  أ  متفق َعلَيْهِ .  «ْم يَْوَم اجل م 

২/১৭৭০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, ‘‘অবশযই নকউ নযন নস্রফ জুমাি রদলন নিাযা না িালখ; 
তলব যরদ তাি একরদন আলর্ রকম্বা পলি িালখ [তাহলে তালত 
েরত ননই।]’’ (বুখািী, মুসরেম) 771  

[অথণাৎ শুক্রবালিি সালথ বৃহস্পরতবাি রকংবা শরনবাি নিাযা িাখলে িাখা 
চেলব।] 

ََمِد بِن َعَباٍد، قَاَل  3/1771 لْت  َجابِراً : َوَعْن حم 
َ
َنََه :  ريض اهلل عنهَسأ

َ
أ

َعِة ؟ قَاَل انَليِِبُ صىل اهلل ع  متفق َعلَيْهِ . َنَعْم : ليه وسلم َعْن َصوِم اجل م 

৩/১৭৭১। মুহাম্মাদ ইবলন আববাদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু-নক রজজ্ঞাসা 
কিোম, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রক জুমাি রদন নিাযা 
িাখলত রনলর্ধ্ কলিলিন?’ রতরন বেলেন, ‘হযাঁ।’ (বুখািী ও মুসরেম) 

                                                           
771 সহীহুে বুখািী ১৯৮৫, মুসরেম ১১৪৪, রতিরমযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, 

ইবনু মাজাহ ১৭২৩, আহমাদ ৭৩৪১, ৭৭৮০, ৭৯৬৫, ৮৫৫৪, ৮৮৫৩, 
৮৮৮২, ৯০৩১, ৯১৭১, ১০০৫২ 
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772  

َويِرَيَة بِنِْت احلَارِِث ريَِضَ اهلل  َعنَها  4/1772 ْؤِمِننَي ج  ِمّ الم 
 
َن : َوَعْن أ

َ
أ

َعِة وِِهَ َصائَِمٌة، َفَقاَل  : انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم َدَخَل َعلَيَْها يَْوَم اجل م 
ْمِت أْمِس ؟» ص 
َ
وِِم َغداً ؟»: ، قَاَل الَ : قَالَْت  «أ ْن تَص 

َ
: قَاَل . اَل : قَالَْت  «ت ِريِديَن أ

ْفِطرِي»
َ
 رواه ابلخاري.  «فَأ

৪/১৭৭২। মুরমন জননী জুয়াইরিয়যাহ রবলন্ত হালির্ িারদয়াল্লাহু 
আনহা হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম জুমাি 
রদলন তাঁি রনকি প্রলবশ কিলেন, তখন রতরন [জুয়াইরিয়াহ] নিাযা 
অবস্থায় রিলেন। িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলক 
প্রশ্ন কিলেন, ‘‘তুরম রক র্তকাে নিাযা নিলখরিলে?’’ রতরন 
বেলেন, ‘না।’ [নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম] বেলেন, 
‘‘আর্ামীকাে নিাযা িাখাি ইো আলি নতা?’’ রতরন জবাব রদলেন, 
‘না।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তাহলে 
নিাযা নিলে নফে।’’ (বুখািী) 773  

 

ْومِ  -111  بَاب  ََتِْرْيِم الْوَِصاِل ِِف الصذ
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১৩৭৫০, ১৩৯৪৩, দালিমী ১৭৪৮ 
773 সহীহুে বুখািী ১৯৮৬, আবূ দাউদ ২৪২২, আহমাদ ৬৭৩২, ২৬২১৫ 
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َما َب بَيَْنه  َل َواَل يَْْشَ ك 
ْ
، َواَل يَأ ْكَْثَ

َ
ْو أ

َ
ْوَم يَْوَمْيِ أ ْن يذص 

َ
َو أ  َوه 

পরিলেদ - ৩৪৬ : সওলম রবসাে, অথণাৎ একারদক্রলম দুই 
বা তলতারধ্ক 

রদন ধ্লি রবনা পানাহালি নিাযা িাখা হািাম 

َما  1/1773 َريَرَة وَََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنه  يب ه 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل : َعْن أ

َ
أ

 متفق َعلَيْهِ .عليه وسلم َنََه َعِن الوَِصاِل 

১/১৭৭৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু ও আলয়শা 
িারদয়াল্লাহু আনহা প্রমুখাৎ বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম সওলম রবসাে তথা রবনা পানাহালি কলয়করি নিাযা 
িাখলত রনলর্ধ্ কলিলিন। (বুখািী ও মুসরেম) 774  

َما، قَاَل  2/1774 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  ول اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن ع  َنََه رَس 
ْم، إِِِنّ »: إِنََك ت َواِصل  ؟ قَاَل : قَال وا . عليه وسلم َعِن الوَِصاِل  إِِِنّ لَّْست  ِمْثلَك 

ْسََق 
 
ْطَعم  وَأ

 
 وهذا لفظ ابلخاري. متفق َعلَيِْه .  «أ

২/১৭৭৪। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম সওলম রবসাে িাখলত 
রনলর্ধ্ কিলেন। নোলকিা রনলবদন কিে, ‘আপরন নতা সওলম রবসাে 
িালখন? রতরন বেলেন, ‘‘[এ রবর্লয়] আরম নতামালদি মত নই। 
আমালক [আল্লাহি তিফ নথলক] পানাহাি কিালনা হয়।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 775  

* [অথণাৎ এ বযাপালি আরম নতামালদি মত নই। এলত নয কষ্ট নতামিা 
পালব, আরম পাব না। কাির্ মহান আল্লাহ আমালক পানাহাি কিান। সুতিাং এ 
নিাযা আল্লাহি িসূলেি জনয রনরদণষ্ট, অলনযি জনয তা ববধ্ নয়।] 

 ل ْوِس لََعى َقَْبٍ  -111
ْ
 بَاب  ََتِْرْيِم اجل

পরিলেদ - ৩৪৭ : কবলিি উপি বসা হািাম 

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1775 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ قَاَل رَس 

ْن ََيْلَِس »: وسلم
َ
هِ َخرْيٌ  أل ْم لََعَ ََجَْرٍة، َفت ْحِرَّق ثِيَابَه  َفتَْخل َص إََِل ِجَْلِ ك  َحد 

َ
أ

ْن ََيْلَِس لََعَ َقَْبٍ 
َ
 رواه مسلم. «ََل  ِمْن أ

১/১৭৭৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘কালিা 
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৪৭০৭, ৪৭৩৮, ৫৭৬১, ৫৮৮১, ৬০৯০, ৬২৬৩, ৬৩৭৭, মুওয়াত্তা মারেক 
৬৭৩ 
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অোলিি উপি বসা---যা তাি কাপড় জ্বারেলয় তাি চামড়া পযণন্ত 
নপঁলি যায়---কবলিি উপি বসা অলপো তাি জনয উত্তম।’’ 
(মুসরেম) 776  

 

ب ْورِ َواْْلَِناءِ َعلَْيَها -118  بَاب  اّنلذْْهِ َعْن ََتِْصْيِص الْق 

পরিলেদ - ৩৪৮ : কবি পাকা কিা ও তাি উপি ইমািত 
রনমণার্ কিা রনলর্ধ্ 

ول اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن َجابٍِر ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1776 َنََه رَس 
ْن ي بََْن َعلَيِْه 

َ
ْقَعَد َعلَيِْه، َوأ ْن ي 

َ
، َوأ ََصَص الَقَْب  ن ُي 

َ
 رواه مسلم. وسلم أ

১/১৭৭৬। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কবি পাকা কিলত, 
তাি উপি বসলত এবং তাি উপি ইমািত রনমণার্ কিলত বাির্ 
কলিলিন।’ (মুসরেম) 777   
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111-  ِ  بَاب  َتْغلِْيِظ ََتِْرْيِم إِبَاِّق الَْعْبِد ِمْن َسيِِّده

পরিলেদ - ৩৪৯ : মরনলবি ঘি নিলড় ক্রীতদালসি পোয়ন 
রনরর্দ্ধ 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه قَ : قَاَل  ريض اهلل عنه َعْن َجِريرٍ  1/1777 اَل رَس 
ة  »: وسلم مذ َبَق، َفَقْد بَِرئَْت ِمْنه  اَِّلّ

َ
ُيَما َعْبٍد أ

َ
 رواه مسلم. «أ

১/১৭৭৭। জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘‘নয নর্াোমই মরনলবি ঘি নিলড় পোয়ন কলি, তাি 
বযাপালি সব িকম ইসোমী দায়-দারয়ত্ব নশর্ হলয় যায়।’’ (মুসরেম) 
778 

ّ صىل اهلل عليه وسلم  2/1779 ، َعِن انَليِِبِ ، لَْم ت ْقَبْل ََل  »: َوَعنْه  َبَق الَعْبد 
َ
إَِذا أ

 .«َفَقْد َكَفرَ »: ويف روايةٍ ، رواه مسلم. «َصالَةٌ 

২/১৭৭৮। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন নকান নর্াোম 
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পোয়ন কিলব, তখন তাি নামায কবুে হলব না।’’ (মুসরেম) 779 
অনয বর্ণনা মলত, ‘‘নস কুফরি কিলব।’’   

ْودِ  -111  د 
ْ
َفاَعِة ِِف احل  بَاب  ََتِْرْيِم الّشذ

পরিলেদ - ৩৫০ : ইসোমী দণ্ড রবধ্ান প্রলয়ার্ না কিাি 
জনয 

সুপারিশ কিা হািাম 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ةُ ٱ ﴿ ِي  ّن َّزا َّزاِن ٱو   ل وا  ج  ٱف   ل ن   ِحد  و    ُكَ  ِِلُ اّمِ ِل    ِما ئ ة   ُهم  ٖ  ج  ّل   ة   و 
 

ا ُكمُخذ  ت أ م  ِِه   ب
 

أ ر ر  نِ  ِف  ف ة  ِدي
ِ ٱ ُتم   إِن ّلَل ن ُؤ   ُك ون  ت ُن ِ  ِم ِ ٱب رِٖ ٓأۡلٱ مِ و  ِل   ٱو   ّلَل  [  2 : انلور] ﴾ ٢ ِخ

অথণাৎ বযরিচারির্ী ও বযরিচািী, এলদি প্রলতযকলক একলশা 
কলি নবত্রাঘাত কি। আল্লাহি রবধ্ান প্রলয়ার্ কিাি সময় তালদি 
প্ররত নকান দয়া নযন নতামালদিলক অরিিূত না কলি; যরদ 
[সরতযকালি] নতামিা আল্লাহি প্ররত ও রকয়ামলতি রদলনি প্ররত 
ঈমান এলন থাক। (সূিা নূি ২ আয়াত)   
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ِة : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَها 1/1779
َ
ن  الَمْرأ

ْ
ْم َشأ َهَمه 

َ
َن ق َريْشاً أ

َ
أ

قَْت، َفَقال وا  وِمَيِة الََِت رََسَ وَل اهلِل صىل اهلل عليه : الَمْخز  َمْن ي َكِلّم  ِفيَها رَس 
َساَمة  ْبن  َزيٍْد، : وسلم ؟ َفَقال وا

 
وِل اهلِل صىل اهلل َوَمْن َُيرَْتِئ  َعلَيِْه إاَِل أ ِحُّب رَس 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. عليه وسلم  ، َفَقاَل رَس  َساَمة 
 
تَّْشَفع  ِِف »: فلَََكََمه  أ

َ
أ

ودِ اهللِ َتَعاََل؟ د  ِيَن »: ث َم قَاَم فاْختََّطَّب، ث َم قَاَل  «!َحٍدّ مِْن ح  ْهلََك اَّلذ
َ
َما أ إِنذ

 ِ وا إ
ْم ََكن  نذه 

َ
ْم أ ، َقْبلَك  ِعيف  َّق فِيِهم  الضذ وه ، َوإَِذا رََسَ ِيف  تََرك 

َّق فِيِهم  الْشذ َذا رََسَ
قَْت لََقَطْعت  يََدَها ٍد رََسَ َمذ نذ فَاِطَمَة بِْنَت ُم 

َ
ْيم  اهللِ لَْو أ

َ
، وَأ وا َعلَْيِه احَلدذ قَام 

َ
. «أ

 .متفق َعلَيْهِ 

وِل اهلِل صىل اهلل : ويف روايٍة  تَّْشَفع  »: عليه وسلم، َفَقاَل َفتَلَوَن وَْجه  رَس 
َ
أ

وِد اهللِ  د  َساَمة   «؟!ِِف َحٍدّ ِمْن ح 
 
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َفَقاَل أ اْستَْغِفْر يِل يَا رَس 

َها : قَاَل . وسلم ِّطَعْت يَد  ِة َفق 
َ
َمَر بِِتلَْك الَمْرأ

َ
 .ث َم أ

১/১৭৭৯। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত নয, চুরিি 
অপিালধ্ অপিারধ্নী মাখযূম নর্ালত্রি একজন মরহোি বযাপাি 
কুিাইশ বংলশি নোকলদি খুব দুরশ্চন্তায় নফলে রদলয়রিে। 
সাহাবীর্র্ বেলেন, ‘ওি বযাপালি আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলে নক কথা বেলত পািলব?’ তাঁিা 
বেলেন, ‘িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রপ্রয় পাত্র 
উসামা ইবলন যালয়দ িাড়া নকউ এ সাহস পালব না।’ সুতিাং 
উসামা িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলে কথা 
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বেলেন। রতরন বলে উঠলেন, ‘‘তুরম আল্লাহি এক দণ্ডরবধ্ান 
[প্রলয়ার্ না কিাি] বযাপালি সুপারিশ কিি?’’ পিেলর্ই রতরন 
দাঁরড়লয় খুৎবাহ রদলেন এবং বেলেন, ‘‘[নহ নোক সকে!] রনশ্চয় 
নতামালদি পূবণবতণী সম্প্রদালয়ি নোলকিা এ জনয ধ্বংস হলয়রিে 
নয, যখন তালদি নকান সম্মারনত বযরি চুরি কিত, তখন তািা 
তালক নিলড় রদত। আি যখন তালদি নকান দুবণে নোক চুরি 
কিত, তখন তাি উপি শিীয়লতি শারস্ত প্রলয়ার্ কিত। আল্লাহি 
কসম! যরদ মুহাম্মালদি কনযা ফারতমাও চুরি কিত, তাহলে 
অবশযই আরম তাি হাতও নকলি রদতাম।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 780  

অনয এক বর্ণনায় আলি, [উসামাি সুপারিলশ] আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি নচহািা িরেন [োে] হলয় 
নর্ে। রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রক আল্লাহি এক দণ্ডরবধ্ান [কালয়ম 
না কিাি] বযাপালি সুপারিশ কিি?!’’ উসামা বেলেন, ‘আমাি 
জনয েমা প্রাথণনা করুন, নহ আল্লাহি িসূে!’ বর্ণনাকািী বলেন, 
‘অতঃপি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আলদশ রদলে ঐ 
মরহোি হাত নকলি নদওয়া হে।’ 
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َوَمَوارِِد الَْماءِ بَاب  اّنلذْْهِ َعِن اّتلذَغُوِط ِِفْ َطِرْيِق اّنلذاِس َوِظلِِّهْم  -110
 َوحَنْوَِها

পরিলেদ - ৩৫১ : নোকলদি িাস্তা-ঘালি এবং িায়াতলে 

নপশাব-পায়খানা কিা রনলর্ধ্ 

মহান আল্লাহ বলেন, 

ين  ٱو   ﴿ ون  يُؤ   ََّلِ ؤ  ل  ٱ ُذ ِي  ُم ن ٰ   ُمؤ  ل  ٱو   ِم ِ  تِ ِم ي  ا بِغ  وا  ك  ٱ م  ُب س  دِ  ت  ق  وا  ح  ٱ ف  لُ م  ه   ت   ام  ِإَوث   ان  ت   ُب
ن   ِي ب  [  59:  االحزاب] ﴾ ٥٨ اُم

অথণাৎ যািা রবনা অপিালধ্ ঈমানদাি পুরুর্ ও নািীলদিলক 
কষ্ট নদয়, তািা অবশযই রমথযা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপিালধ্ি 
নবাঝা বহন কলি। (সূিা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه 1/1791 يب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

وا الالذِعنَْيِ اِتذ »: وسلم قَاَل  ِي َيَتَخّلذ ِِف َطِريِق »: َوَما الالَِعنَاِن ؟ قَاَل : قَال وا  «ق  اَّلذ
ْو ِِف ِظلِِّهمْ 

َ
 رواه مسلم.  «اّنلذاِس أ

১/১৭৮০। আবু হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘দু’রি 
অরিসম্পাত আনয়নকািী কমণ নথলক দূলি থাক।’’ সাহাবীর্র্ 
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রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘‘দু’রি অরিসম্পাত আনয়নকািী কমণ রক রক?’’ 
রতরন [উত্তলি] বেলেন, ‘‘নয বযরি মানুলর্ি িাস্তায় এবং তালদি 
িায়াি স্থলে পায়খানা কলি [তাি এ দু’রি কাজ অরিসম্পালতি 
কাির্]।’’ (মুসরেম)781  

* [প্রকাশ থালক নয, আম বাথরুলম নপশাব-পায়খানা কিাি পি পারন 
নেলে পরিষ্কাি না কলি রদলে ঐ অরিসম্পাত আসলত পালি।] 

 بَاب  اّنلذْْهِ َعِن اْْلَْوِل َوحَنْوِهِ ِِف الَْماءِ الرذاكِدِ  -111

পরিলেদ - ৩৫২ : অপ্রবহমান বদ্ধ পারনলত নপশাব ইতযারদ 
কিা রনলর্ধ্ 

و: َعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه 1/1791 َن رَس 
َ
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أ

بَاَل ِِف الَماِء الَراِكِد  ْن ي 
َ
 رواه مسلم. َنََه أ

১/১৭৮১। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পারনলত প্রস্রাব কিলত রনলর্ধ্ 
কলিলিন। (মুসরেম)782    

                                                           
781 মুসরেম ২৬৯, আবূ দাউদ ২৫, আহমাদ ৮৬৩৫ 
782 মুসরেম ২৮১, নাসায়ী ৩৫ ইবনু মাজাহ ৩৪৩, আহমাদ ১৪২৫৮, ১৪৩৬৩ 
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ْواَلِدهِ لََعى َبْعٍض ِِف الِْهَبةِ  بَاب  َكَراَهِة َتْفِضْيِل الَْواّدِلِ  -111
َ
 َبْعَض أ

পরিলেদ - ৩৫৩ : উপহাি ও দান নদওয়াি নেলত্র রপতাি 
এক সন্তানলক অনয সন্তালনি উপি প্রাধ্ানয নদওয়া 

মাকরূহ 

َما  1/1792 وَل اهلِل صىل : َعِن انُلعَماِن بِن بَِشٍْي ريَِضَ اهلل  َعنه  َن أبَاه  أََت بِِه رَس 
َ
أ

ول  اهلِل صىل اهلل : عليه وسلم َفَقاَل  اهلل إيِِنّ ََنَلْت  ابِِْن َهَذا غ الَماً ََكَن يِل، َفَقاَل رَس 
لذ َوّدَلَِك حَنَلَْته  مِْثَل َهَذا ؟»: عليه وسلم ك 

َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َفَقاَل  «أ اَل، َفَقاَل رَس 

رِْجعه  »: وسلم
َ
 . «فَأ

و: َويف ِرَوايةٍ  َفَعلَْت هَذا بَِوّدَلَِك »: ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلمَفَقاَل رَس 
َ
أ

ِِّهْم ؟ مْ »: اَل، قَاَل : قَاَل  «ُك  ْوالَِدك 
َ
وا اهلل َواْعِدل وا ِِف أ يِب، فََرَد تِلَْك  «اِتذق 

َ
فَرََجَع أ

 .الَصَدقََة 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ويف روايٍة  لََك وَ »: َفَقاَل رَس 
َ
ّدَلٌ يَا بَّشري  أ

ْم َوَهْبَت ََل  مِْثَل هَذا ؟»: َنَعْم، قَاَل : َفَقاَل  «ِسَوى َهَذا ؟ لذه  فَالَ »: اَل، قَاَل : قَاَل  «أك 
ْشَهد  لََعَ َجْورٍ 

َ
 .«ت ّْشِهْدِِن إِذاً فَإِِِنّ الَ أ

 . «الَ ت ّْشِهْدِِن لََعَ َجْورٍ »: ويف روايٍة 

ْشِهْد لََعَ هَذا َغرْيِي »: ويف رواية 
َ
ون وا إََِلَْك ِِف »: ث َم قَاَل  «!أ ْن يَك 

َ
َك أ ُ يَِس 

َ
أ
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 متفق عليه.  «فاَل إِذاً »: بىََل، قَاَل : قَاَل  «الَِبِّ َسواًء؟

১/১৭৮২। নু’মান ইবলন বাশীি িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
তাঁি রপতা তাঁলক রনলয় িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি দিবালি হারজি হলয় বেলেন, ‘আরম আমাি এই নিলেলক 
একরি নর্াোম দান কলিরি। [রকন্তু এি মা আপনালক সােী িাখলত 
বলে।]’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রজজ্ঞাসা কিলেন, 
‘‘নতামাি সব নিলেলকই রক তুরম এরূপ দান কলিি?’’ রতরন 
বেলেন, ‘না।’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘তাহলে 
তুরম তা নফিৎ নাও।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নতামাি সব নিলেি সলেই এরূপ 
বযবহাি নদরখলয়ি?’’ রতরন বেলেন, ‘না।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘নতামিা আল্লাহলক িয় কি এবং 
নতামালদি সন্তানলদি মালঝ ইনসাফ প্ররতষ্ঠা কি। সুতিাং আমাি 
রপতা রফলি এলেন এবং ঐ সাদকাহ [দান] রফরিলয় রনলেন।’’ 

আি এক বর্ণনায় আলি, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘নহ বাশীি! নতামাি রক এ িাড়া অনয সন্তান 
আলি?’’ রতরন বেলেন, ‘জী হযাঁ।’ [িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম] বেলেন, ‘‘তালদি সকেলক রক এি মত দান 
রদলয়ি?’’ রতরন বেলেন, ‘জী না।’ [িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
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ওয়াসাল্লাম] বেলেন, ‘‘তাহলে এ বযাপালি আমালক সােী নমলনা 
না। কাির্ আরম অনযায় কালজ সােয নদব না।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘আমালক অনযায় কালজ সােী নমলনা 
না।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘এ বযাপালি তুরম আমালক িাড়া অনয 
কাউলক সােী মালনা।’’ অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘তুরম রক এ কথায় 
খুশী হলব নয, তািা নতামাি নসবায় সমান নহাক?’’ বাশীি বেলেন, 
‘জী অবশযই।’ রতরন বেলেন, ‘‘তাহলে এরূপ কলিা না।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 783  

 َميٍِّت فَْوَّق ثاََلثَةِ  -111
ةِ لََعى

َ
يذامٍ  بَاب  ََتِْرْيِم إِْحَداِد الَْمْرأ

َ
 أ

يذامٍ 
َ
ةَ أ ٍر وذَعَْشَ ْشه 

َ
ْرَبَعَة أ

َ
 إاِلذ لََعى َزوِْجَها أ

পরিলেদ - ৩৫৪ : মৃলতি জনয রতন রদলনি নবশী নশাক 
পােন কিা হািাম। তলব স্ত্রী তাি স্বামীি মৃতুযলত 

চািমাস দশরদন নশাক পােন কিলব 

                                                           
783 সহীহুে বুখািী ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০, মুসরেম ১৬২৩, রতিরমযী ১৩৬৭, 

নাসায়ী ৩৬৭২-৩৬৮৫, আবূ দাউদ ৩৫৪২, ইবনু মাজাহ ২৩৭৫, ২৩৭৬, 
আহমাদ ১৭৮৯০, ১৭৯০২, ১৭৯১১, ১৭৯৪৩, মুওয়াত্তা মারেক ১৪৭৩ 
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يِب َسلََمَة ريَِضَ اهلل  َعنه   1/1793
َ
َدَخلْت  لََعَ : َما، قَالَْت َعْن َزينََّب بِنِت أ

ب وَها 
َ
يِفَ أ ّ صىل اهلل عليه وسلم، ِحنَي ت و  يِِبِ

ِمّ َحِبيبََة ريَِضَ اهلل  َعنَها، َزوِج انلَ
 
أ

ْو َغْيِهِ، 
َ
ْفَرة  َخل وٍق أ ْفيَاَن بن  َحرٍب ريض اهلل عنه فََدَعْت بِِّطيٍّب ِفيِه ص  أب و س 

يِّب ِمْن : َسْت بَِعارَِّضيَْها، ث َم قَالَْت فََدَهنَْت ِمنه  َجاِرَيًة، ث َم مَ  واهلِل َما يِل بِالِّطّ
ول  لََعَ الِمنََْبِ  وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يق  الَ »: َحاَجٍة، َغْْيَ أيِنّ َسِمْعت  رَس 

 َميٍِّت فَوَّق ثَ 
ِدذ لََعَ ْن َت 

َ
ٍة ت ْؤِمن  بِاهللِ َواَلَْوِم اآلِخِر أ

َ
الَِث ََلَاٍل، إاِلذ لََع حَيُِل اِلْمرَأ

ٍر َوَعْْشاً  ْشه 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ث َم َدَخلْت  لََعَ َزيْنََّب بنِْت َجْحٍش : قالَْت َزيْنَّب   .«َزْوٍج أ

وَها، فََدَعْت بِِّطيٍّب َفَمَسْت ِمنْه  ث َم قَالَْت  خ 
َ
يِفَ أ َما : ريَِضَ اهلل  َعنَها ِحنَي ت و 

َ
أ

يِّب  وَل اهلِل صىل اهلل عليه َواهلِل َما يِل بِالِّطّ ِمْن َحاَجٍة، َغَْي أيِنّ َسِمْعت  رَس 
ول  لََعَ الِمنََْبِ  ِدذ لََعَ »: وسلم يق  ْن َت 

َ
ٍة ت ْؤِمن  بِاهللِ َواَلَْوِم اآلِخِر أ

َ
الَ حَيُِل الْمرَأ

ٍر َوَعْْشاً  ْشه 
َ
ْربََعَة أ

َ
 متفق عليه. «َميٍِّت فَوَّق ثاَلٍَث، إاِلذ لََع َزْوٍج أ

১/১৭৮৩। যয়নাব রবলন্ত আবূ সাোমাহ িারদয়াল্লাহু আনহা 
কতৃণক বরর্ণত, রতরন বলেন, যখন শাম [রসরিয়া] নথলক নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি স্ত্রী উলম্ম হাবীবা িারদয়াল্লাহু 
আনহাি রপতা আবূ সুফয়ান িারদয়াল্লাহু আনহু-এি মৃতুয সংবাদ 
নপঁিে, তখন আরম তাঁি বাসায় প্রলবশ কিোম। [মৃতুযি রতনরদন 
পি] রতরন হেুদ বর্ণ দ্রবয বা অনয দ্রবয রমরেত সুর্রি আনালেন। 
তা নথলক রকিু রনলয় স্বীয় দাসীলক এবং রনলজি দুই র্ালে 
মাখলেন। অতঃপি রতরন বেলেন, আল্লাহি কসম! আমাি সুর্রিি 
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নকান প্রলয়াজন রিে না। রকন্তু আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রমম্বলিি উপি [খুতবা দান কালে] এ 
কথা বেলত শুলনরি নয, ‘‘নয স্ত্রীলোক আল্লাহ ও রকয়ামলতি প্ররত 
ঈমান িালখ, তাি পলে স্বামী িাড়া অনয নকান মৃত বযরিি জনয 
রতন রদলনি নবশী নশাক পােন কিা জালয়য নয়। অবশয তাি 
স্বামীি জনয নস চাি মাস দশ রদন নশাক পােন কিলব।’’ যয়নাব 
বলেন, তািপি যখন যয়নাব রবলন্ত জাহ্শ িারদয়াল্লাহু আনহাি 
িাই মািা নর্লেন, তখন আরম তাঁি রনকি প্রলবশ কিোম। রতরন 
সুর্রি আনালেন এবং তা নথলক রকিু রনলয় মাখাি পি বেলেন; 
আল্লাহি কসম! আমাি সুর্রিি নকান প্রলয়াজন রিে না, রকন্তু 
আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক রমম্বলিি 
উপি [খুতবা দান কালে] এ কথা বেলত শুলনরি নয, ‘‘নয স্ত্রীলোক 
আল্লাহ ও রকয়ামলতি প্ররত ঈমান িালখ, তাি পলে স্বামী িাড়া 
অনয নকান মৃত বযরিি জনয রতন রদলনি নবশী নশাক পােন কিা 
জালয়য নয়। অবশয তাি স্বামীি জনয নস চাি মাস দশরদন নশাক 
পােন কিলব।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 784  

                                                           
784 সহীহুে বুখািী ১২৮০, ১২৮১, ১২৮২, ৫৩৩৫, ৫৩৪৫, মুসরেম ১৪৮৬, 

রতিরমযী ১১৯৫, নাসায়ী ৩৫০২, ৩৫২৭, ৩৫৩৩, ৩৫৪১, আবূ দাউদ 
২২৯৯, ইবনু মাজাহ ২০৮৪, আহমাদ ২৬২২৫, ২৬২২৬, মুওয়াত্তা মারেক 
১২৬৯, দালিমী ২২৮৪ 
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[[নশাকপােলন মরহো নসৌেযণময় কাপড় পিলব না, নকান প্রকাি সুর্রি 
বযবহাি কিলব না, নকান অেঙ্কাি বযবহাি কিলব না, নকান প্রসাধ্ন [পাউডাি, 
সুিমা, কাজে, রেপরষ্টক ইতযারদ] বযবহাি কিলব না এবং একান্ত প্রলয়াজন 
িাড়া ঘি নথলক নবি হলব না।]] 

َاُِضِ لِلَْباِدْي َوتَلَِِقّ الُرْكَبانِ  -111
ْ
 بَاب  ََتِْرْيِم َبْيِع احل

ْو يَر دذ 
َ
َذَن أ

ْ
ْن يذأ

َ
ِْطَبِة لََعى ِخْطَبتِِه إاِلذ أ

ْ
ِخْيِه َواْل

َ
 َواْلَْيِع لََعى َبْيِع أ

পরিলেদ - ৩৫৫ : ক্রয়-রবক্রয় সম্পরকণত রকিু রবরধ্-রনলর্ধ্ 

শহুলি নোক গ্রাময নোলকি পর্য রবরক্র কিা, পর্যদ্রবয বাজালি 
নপঁিলনাি পূলবণই বাইলি রর্লয় পর্য ননওয়াি জনয বযবসায়ীলদি 
সালথ সাোৎ কিা হািাম, মুসরেম িাইলয়ি ক্রয়-রবক্রলয়ি উপি 
রনলজি ক্রয়-রবক্রলয়ি কথা উত্থাপন কিা, নকান মুসরেম িাইলয়ি 
রববাহ-প্রস্তালবি উপি রনলজি প্রস্তাব নপশ কিা; যতের্ না নস 
ক্রয়-রবক্রয় বা বববারহক প্রস্তাব সম্পলকণ অনুমরত নদয় অথবা তা 
প্রতযাখযান কলি, ততের্ পযণন্ত হািাম। 

، قَاَل  1/1794 نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َ
ْن : َعْن أ

َ
ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أ َنََه رَس 

هِ  ِمّ
 
بِيِه َوأ

َ
َخاه  أل

َ
 .تفق عليهم. يَبيَع َحاَِضٌ بِلَاٍد َوإِْن ََكَن أ

১/১৭৮৪। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, রতরন 
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বলেন, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রনলর্ধ্ 
কলিলিন, নযন নকান শহুলি নোক নকান গ্রাময নোলকি পর্য 
রবক্রয় না কলি; যরদও নস তাি সলহাদি িাই হয়।’ (বুখািী, মুসরেম) 
785  

َمَر رَ  2/1795 َما، قَاَل وََعِن ابِن ع  ول  اهلِل صىل اهلل : يِضَ اهلل  َعنه  قَاَل رَس 
ْسَواّقِ »: عليه وسلم

َ
ْهَبَّط بَِها إََل األ لََع َحَّتذ ي  و ا الِّسّ  متفق عليه. «الَ َتَتلَقذ

২/১৭৮৫। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘বাজালি নামাি পূলবণ নকান পর্য [বাজালিি বাইলি] আলর্ নবলড় 
ক্রয় কিলব না।’’ (বুখািী-মুসরেম)  786  

َما، قَاَل  3/1796 ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنه  قَاَل رَس 
و ا الُرْكَباَن، َوالَ يَبِْع َحاُِضٌ ِْلَادٍ »: عليه وسلم َما اَل : َقاَل ََل  َطاو وٌس فَ  «الَ َتَتلَقذ

ون  ََل  ِسْمَساراً : يَِبيع  َحاَِضٌ بِلَاٍد ؟ قَاَل   متفق عليه. اَل يَك 

৩/১৭৮৬। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 

                                                           
785 সহীহুে বুখািী ২১৬১, মুসরেম ১৫২৩, নাসায়ী ৪৪৯২-৪৪৯৪, আবূ দাউদ 

৩৪৪০ 
786 সহীহুে বুখািী ২১৪৯, ২১৫০, ২১৬৪, মুসরেম ১৫১৮, রতিরমযী ১২২০, 

ইবনু মাজাহ ২১৮০, ২২৪১, আহমাদ ৪০৮৫ 
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রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, ‘‘[বাজালিি] বাইলি রর্লয় পর্য ননওয়াি জনয 
বযবসায়ীলদি সালথ সাোৎ কিলব না। আি নকান শহুলি নোক 
নযন নকান গ্রাময নোলকি পর্য রবক্রয় না কলি।’’ ত্বাউস তাঁলক 
বেলেন, ‘নকান শহুলি নোক নযন নকান গ্রাময নোলকি পর্য রবক্রয় 
না কলি’ এি অথণ রক? রতরন বেলেন, ‘নস নযন তাি দাোরে না 
কলি।’ (বুখািী, মুসরেম) 787    

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل َوعَ  4/1797 يِب ه 
َ
ول اهلِل صىل اهلل : ْن أ َنََه رَس 

ْخِيِه، 
َ
ل  لََعَ َبيِْع أ وا َواَل يَِبيع الَرج  ْن يَِبيَع َحاَِضٌ بِلَاٍد، َواَل َتنَاَجش 

َ
عليه وسلم أ

خْ 
 
ة  َطاَلَق أ

َ
ل  الَمْرأ

َ
ِخيِه، َواَل تَْسأ

َ
ّب  لََعَ ِخّْطبَِة أ  َما ِِف إِنائَِهاَواَل ََيّْط 

َ
 .ِتَها ّتِلَْكَفأ

ْن : َويِف ِرَوايٍَة قَاَل 
َ
، َوأ ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعِن اّتَلليَِقّ َنََه رَس 

ل   ْن يَْستَاَم الَرج 
َ
ْخِتَها، َوأ

 
ْن تَْشرَتَِط الَمْرأة  َطاَلَق أ

َ
، َوأ ّ ْعَرايِبِ

َ
َهاِجر  لأِل يَبْتَاَع الم 

ِخيِه،
َ
َيةِ  لََعَ َسْوِم أ  متفق عليه. َوَنََه َعِن انَلْجِش َواّتَلْْصِ

৪/১৭৮৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসুেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম গ্রাময নোলকি 
পর্যদ্রবয নবচলত শহুলি নোকলক রনলর্ধ্ কলিলিন। [রতরন 

                                                           
787 সহীহুে বুখািী ২১৫৮, ২১৬৩, ২২৭৪, মুসরেম ১৫২১, নাসায়ী ৪৫০০, আবূ 

দাউদ ৩৪৩৯, ইবনু মাজাহ ২১৭৭, আহমাদ ৩৪৭২ 
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বলেলিন,] ‘‘নক্রতালক প্রতারিত কলি মূেয বৃরদ্ধি জনয দাোরে 
কলিা না। নকান বযরি তাি (মুসরেম) িাইলয়ি ক্রয়-রবক্রলয়ি 
উপি ক্রয়-রবক্রয় কিলব না। আি নকান বযরি তাি (মুসরেম) 
িাইলয়ি রববাহ-প্রস্তালবি উপি রনলজি প্রস্তাব নদলব না। নকান 
মরহো তাি নবালনি [সতীলনি] তাোক চাইলব না; যালত নস তাি 
পালত্র যা আলি তা নেলে নফলে নদয়। [এবং একাই স্বামী-নপ্রলমি 
অরধ্কারির্ী হয়।]’’ 

অনয বর্ণনায় আলি, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
পর্য ক্রয় কিাি জনয [বাজালিি] বাইলি রর্লয় বযবসায়ীলদি সালথ 
সাোৎ কিলত, মুহারজি হলয় মরুবাসীি পর্যদ্রবয রবক্রয় কিলত, 
[রবলয়ি সময়] মরহোি তাি নবালনি [সতীনলক] তাোক রদলত 
হলব এরূপ শতণালিাপ কিলত এবং (মুসরেম) িাইলয়ি দি-দাম 
কিাি উপি দি-দাম কিলত বাির্ কলিলিন। আি রতরন 
[প্রতাির্াি দাোরে কলি] পলর্যি দাম বাড়ালত এবং কলয়করদন 
ধ্লি পশুি স্তলন দুধ্ জমা নিলখ তা ফুরেলয় িাখলত রনলর্ধ্ 
কলিলিন। (বুখািী ও মুসরেম) 788  

                                                           
788 সহীহুে বুখািী ২১৪০, ২১৪৮, ২১৫০, ২১৫১, ২১৬০, ২১৬০, ২১৬২, 

২৭২৩, ২৭২৭, ৫১৫২, ৬৬০১, মুসরেম ১০৭৬, ১৪১৩, ১৫১৫, রতিরমযী 
১১২৪, ১১৯০, ১২২১, ১২২২, ১২৫১, ১২৫২, ১৩০৪, নাসায়ী ৩২৩৯-৩২৪২, 
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َما . 5/1799 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنه  وَل اهلِل صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
أ

ِخيِه إاِلذ »: وسلم قَاَل 
َ
ْب لََعَ ِخْطَبِة أ ْم لََعَ َبْيِع َبْعٍض، َوالَ ََيْط  ك  الَ يَبِْع َبْعض 

ْن يَأَذَن ََل  
َ
 متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.  «أ

৫/১৭৮৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি নকউ 
নযন অপলিি ক্রয়-রবক্রলয়ি উপি ক্রয়-রবক্রয় না কলি এবং তাি 
মুসরেম িাইলয়ি রববাহ প্রস্তালবি উপি রনলজি রববাহ-প্রস্তাব না 
নদয়। রকন্তু যরদ নস তালক সম্মরত জানায় [তলব তা ববধ্]।’’ (বুখািী ও 

মুসরেম) 789   

قبََة بِن ََعِمٍر  6/1799 وَل اهلِل صىل اهلل :  ريض اهلل عنهَوَعْن ع  َن رَس 
َ
أ

ْن يَبَْتاَع لََعَ َبْيِع »: عليه وسلم قَاَل 
َ
ْؤِمٍن أ ْؤِمِن، فاَلَ حَيُِل لِم  و الم  خ 

َ
ْؤمِن  أ الم 

ِخيِه َحَّتذ يَذرَ 
َ
َب لََعَ ِخْطَبِة أ ِخيِه َوالَ ََيْط 

َ
 رواه مسلم.  «أ

                                                                                                            

৪৪৮৭-৪৪৮৯, ৪৪৯১, ৪৪৯৬, ৪৫০২, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ২০৮০, 
৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, 
২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৮, ২২৩৯, আহমাদ ৭২০৭, ৭২৬৩, ৭২৭০, ৭৩৩৩, 
৭৪০৬, ৭৪৭১, ৭৬৪১, ৮০৩৯, ৯০১৩, ৯০৫৫, মুওয়াত্তা মারেক ১১১১, 
দালিমী ২১৭৫, ২৫৫৩, ২৫৬৬ 

789 সহীহুে বুখািী ২১৩৯, ২১৬৫, ১৫৪২, মুসরেম ১৪১২, রতিরমযী ১২৯২, 
নাসায়ী ৩২৪৩, ৪৫০৪, আবূ দাউদ ২০৮১, ৩৪৩৬, ইবনু মাজাহ ২১৭১, 
আহমাদ ৪৭০৮, মুওয়াত্তা মারেক ১১১২, ১৩৯০, দালিমী ২১৭৬, ২৫৬৭ 
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৬/১৭৮৯। উক্ববাহ ইবলন আলমি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘এক 
মুরমন অপি মু’রমলনি িাই। নকান মু’রমলনি জনয এিা ববধ্ নয় 
নয, নস তাি িাইলয়ি ক্রয়-রবক্রলয়ি উপি রনলজি ক্রয়-রবক্রলয়ি 
কথা বেলব। আি এিাও ববধ্ নয় নয, নস িাইলয়ি রববাহ-
প্রস্তালবি উপি রনলজি রববাহ-প্রস্তাব নদলব; যতের্ না নস বজণন 
কলি।’’ (মুসরেম) 790   

ذَِن  -111
َ
ْوِهِه الذِِتْ أ بَاب  اّنلذْْهِ َعْن إَِضاَعِة الَْماِل ِِفْ َغرْيِ و ج 

ع  فِْيَها ْ  الْشذ

পরিলেদ - ৩৫৬ : শিীয়ত-সম্মত খাত িাড়া, অনয খালত 

ধ্ন-সম্পদ নষ্ট কিা রনরর্দ্ধ 

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1791 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ قَاَل رَس 

ْم ثاَلَثاً »: وسلم ْم ثاَلَثاً، َويَْكرَه  لَك  ْم : إِنذ اهلَل َتَعاََل يَْرََض لَك  َفرَيََْض لَك 
وا بِِه َشيئاً  ْْشِك 

وه ، َوالَ ت  ْن َتْعب د 
َ
وا ِِبَْبِل اهللِ ََجِيعاً َوالَ َتَفرذق وا، أ ْن َتْعَتِصم 

َ
، وَأ

ْم  ةَ الُّسَؤاِل، َوإَِضاَعَة الَمالِ : َويَْكرَه  لَك   رواه مسلم.  «قِيَل َوقَاَل، َوَكْْثَ

                                                           
790 মুসরেম ১৪১৪, ইবনু মাজাহ ২২৪৬, আহমাদ ১৬৮৭৬, দালিমী ২৫৫০ 
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১/১৭৯০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মহান 
আল্লাহ নতামালদি জনয রতনরি রজরনস পিে কলিন এবং রতনরি 
রজরনস অপিে কলিন। রতরন নতামালদি জনয পিে কলিন নয, 
নতামিা তাঁি ইবাদত কি, তাি সলে নকান রকিুলক অংশী স্থাপন 
কলিা না এবং আল্লাহি িজু্জলক জামাআতবদ্ধিালব আঁকলড় ধ্ি 
এবং দলে দলে রবিি হলয়া না। আি রতরন নতামালদি জনয যা 
অপিে কলিন তা হে, অলহতুক আলোচনা-সমালোচনায় রেপ্ত 
হওয়া, অরধ্কারধ্ক প্রশ্ন কিা এবং ধ্ন-সম্পদ রবনষ্ট কিা।’’ 
(মুসরেম) 791  

ِغَْيِة، قَاَل  2/1791 ْعبََة ِِف : َوَعْن َوَراٍد ََكتِِّب الْم  ِغَْية  ْبن  ش  َ الم  ْمىَل َلََعَ
َ
أ

َعاِويَ  ول  ِِف :  ريض اهلل عنهَة ِكتاٍب إََل م  َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم ََكَن َيق 
َ
أ

ّ َصاَلٍة َمْكت وَبٍة 
ِ
ب ِر لُك  لْك  َوََل  »: د  َ إاِلذ اهلل  وَْحَده  الَ ََشِيَك َل ، ََل  الم  الَ إَِلى

ْعَط 
َ
ٍء قَِديٌر،  امهلَل الَ َمانَِع لَِما أ ِّ ََشْ

َو لََعَ لُك  ، َوه  ْعِطَي لَِما احَلْمد  ْيَت، َوالَ م 
نَه  ََكَن َينََْه َعْن ِقيَل  «َمَنْعَت، َوالَ َيْنَفع  َذا اجَلِدّ ِمْنَك اجَلدُ 

َ
َوَكتََّب إيَِلِْه أ

ِد 
ْ
َمَهاِت، َوَوأ

 
وِق األ ق  ِة الُسَؤاِل، َوََكَن َينََْه َعْن ع  َوقَاَل، َوإَِّضاَعِة الَماِل، َوَكْْثَ

 متفق عليه. وََهاِت  ابَلنَاِت، َوَمنْعٍ 

২/১৭৯১। মুর্ীিাহ ইবলন শু‘বাহি নেখক অিণাদ হলত বরর্ণত, 
                                                           
791 মুসরেম ১৭১৫, আহমাদ ৮১৩৪, ৮৫০১, ৮৫৮১, মুওয়াত্তা মারেক ১৮৬৩ 
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মুআরবয়া িারদয়াল্লাহু আনহু-এি নালম একরি পলত্র মুর্ীিা আমাি 
িািা এ কথা নেখালেন নয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
প্রলতযক ফিয নামালযি পি এই নদা‘আ পড়লতন, ‘‘ো ইোহা 
ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ো শািীকা োহ, োহুে মুেকু অোহুে হামদু 
অহুয়া আো কুরল্ল শাইরয়ন ক্বাদীি। আল্লা-হুম্মা ো মা-রনয়া রেমা 
আ’ত্বাইতা, অো মু’রত্বয়া রেমা মানা’তা অো য়যানফাউ যাে জারদ্দ 
রমনকাে জাদ্দ্।’’ 

অথণাৎ আল্লাহ বযতীত নকান সতয মাবুদ ননই, রতরন একক, 
তাঁি নকান অংশী ননই, তাঁিই জনয সমস্ত িাজত্ব, তাঁিই সমস্ত 
প্রশংসা এবং রতরন সবণ রবর্লয় শরিমান। নহ আল্লাহ! তুরম যা দান 
কি তা নিাধ্ কিাি এবং যা নিাধ্ কি তা দান কিাি সাধ্য কালিা 
ননই। আি ধ্নবালনি ধ্ন নতামাি আযাব নথলক মুরি নপলত নকান 
উপকালি আসলব না। 

[তািাড়া তালত এ কথাও নেখালেন নয,] ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম অলহতুক কথাবাতণা বেলত, ধ্ন-সম্পদ রবনষ্ট 
কিলত এবং অরধ্কারধ্ক প্রশ্ন কিলত রনলর্ধ্ কিলতন। আি রতরন 
মাতা-রপতাি সালথ অবাধ্যাচির্ কিলত, নমলয়লদিলক জীবন্ত 
নপ্রারথত কিলত এবং প্রাপলকি নযাযয অরধ্কাি নিাধ্ কিলত ও 
অনরধ্কাি বস্তু তেব কিলতও রনলর্ধ্ কিলতন।’ (বুখািী ও মুসরেম) 



 

797 

792  

ّْسلٍِم بِِّساَلٍح  -111 َشاَرةِ إَِلى م   بَاب  اّنلذْْهِ َعِن اإْلِ

ْيِف َمّْسل ْواًل  ْو َمازًِحا، َواّنلذْْهِ َعْن َتَعاِِط الّسذ
َ
 َسَواٌء ََكَن َجاًدا أ

পরিলেদ - ৩৫৭ : নকান মুসরেলমি রদলক অস্ত্র িািা ইশািা 
কিা হািাম, তা সরতয সরতয নহাক অথবা ঠাট্টা িলেই 
নহাক। অনুরূপিালব নগ্ন তিবারি নদওয়া-ননওয়া কিা 

রনরর্দ্ধ 

وِل اهلِل صىل اهلل عليه  1/1792 َريَرَة ريض اهلل عنه َعْن رَس  يب ه 
َ
َعْن أ

ْيَط »: وسلم  قَاَل  الَِح، فَإِنذه  الَ يَْدرِي لََعلذ الّشذ ِخيِه بِالِّسّ
َ
ْم إََِل أ ك  َحد 

َ
اَن الَ ي ِْشْ أ

ْفَرةٍ ِمَن اّنلذارِ   متفق عليه.  «َيزَْنع  ِِف يَِدهِ، َفيََقع  ِِف ح 

َشاَر » : قَاَل أب و الَقاِسم صىل اهلل عليه وسلم: َويِف ِرَوايٍَة لِّم سِلٍم قَاَل 
َ
َمْن أ

َخا
َ
ِخيِه ِِبَِديَدةٍ، فَإِنذ الَمالَئَِكَة تَلَْعن ه  َحَّتذ َيزَْنَع، َوإِْن ََكَن أ

َ
بِيِه إََِل أ

َ
ه  أل

هِ  ِمّ
 
 .«وَأ

                                                           
792 সহীহুে বুখািী ৮৪৪, ১৪৭৭, ২৪০৮, ৫৯০৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, 

৭২৯২, মুসরেম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১-১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, আহমাদ 
১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৬৯৬, ১৭৭১৪, ১৭৭১৮, ১৭৭৩৪, ১৭৭৬৬, দালিমী 
১৩৪৯, ২৭৫১ 
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১/১৭৯২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি নকউ নযন তাি 
নকান িাইলয়ি প্ররত অস্ত্র উলত্তােন কলি ইশািা না কলি। নকননা, নস 
জালন না হয়লতা শয়তান তাি হালত ধ্াক্কা রদলয় নদলব, ফলে [মুসরেম 
হতযাি অপিালধ্] নস জাহান্নালমি র্লতণ রনপরতত হলব।’’ (বুখািী ও 
মুসরেম) 793  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি নয, রতরন বলেন, ‘‘নয বযরি 
তাি (মুসরেম) িাইলয়ি প্ররত নকান নেৌহদণ্ড [নোহাি অস্ত্র] িািা 
ইরেত কলি, নস বযরিলক রফরিশতাবর্ণ অরিশাপ কলিন; যতের্ 
না নস তা নফলে রদলয়লি। যরদও নস তাি রনলজি সলহাদি িাই 
নহাক না নকন।’’ 

[অথণাৎ তালক মািাি ইো না থাকলেও ইরেত কলি িয় নদখালনা নর্ানাহি 
কাজ।] 

ول اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن َجابٍِر ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  2/1793 َنََه رَس 
تََعاََط الَسيْف  َمْسل   ْن ي 

َ
رواه أبو داود . واًل وسلم صىل اهلل عليه وسلم أ

 [حديث حسن :] والرتمذي، وقال 

২/১৭৯৩। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
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বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নগ্ন তিবারি 
পিস্পি নদওয়া-ননওয়া কিলত রনলর্ধ্ কলিলিন। [কাির্, তালত 
হাত-পা নকলি যাবাি সম্ভাবনা থালক]। [আবূ দাঊদ, রতিরমযী হাসান] 
794   

َذانِ  -118
َ
ْوِج مَِن الَْمّْسِجِد َبْعَد اأْل  ر 

ْ
 بَاب  َكَراَهِة اْل

َ الَْمْكت ْوَبةَ  ْذٍر َحَّتى ي َصِِلّ  إاِلذ لِع 
 

পরিলেদ - ৩৫৮ : আযালনি পি রবনা ওযলি ফিয নামায 
না পলড় 

মসরজদ নথলক চলে যাওয়া মাকরূহ 

يِب الَشْعثَاِء، قَا 1/1794
َ
َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  ِِف : َل َعْن أ يِب ه 

َ
وداً َمع أ ع  نَا ق  ك 

َريَرَة  ْتبََعه  أب و ه 
َ
ٌل ِمَن الَمْسِجِد َيْمَِش، فَأ ، َفَقاَم رَج  ؤَِذّن  َذن الم 

َ
الَمْسِجِد، فَأ

َريَرَة ريض اهلل عنه  ب و ه 
َ
ه  َحََّت َخَرَج ِمَن الَمْسِجِد، َفَقاَل أ : ريض اهلل عنه بََْصَ

بَا الَقاِسِم 
َ
َما َهَذا َفَقْد َعََص أ

َ
 رواه مسلم. صىل اهلل عليه وسلم أ

১/১৭৯৪। আবূ শা’সা’ হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আমিা 

                                                           
794 রতিরমযী ২১৬৩, আবূ দাউদ ২৫৮৮, আহমাদ ১৩৭৮৯ 
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[একবাি] আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু-এি সলে মসরজলদ বলস 
রিোম। [এমন সময়] মুআরযযন আযান রদে। তখন একরি নোক 
মসরজদ নথলক চলে নযলত োর্ে। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু 
তাি রদলক এক দৃরষ্টলত তারকলয় িইলেন, নশর্ পযণন্ত নস মসরজদ 
নথলক নবি হলয় নর্ে। অতঃপি আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু 
বেলেন, ‘এই নোকরি আবুে কালসম সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি অবাধ্যাচির্ কিে।’ (মুসরেম)795  

ْذرٍ بَاب  َكَراَهِة َرِدّ  -111 حْيَاِن لَِغرْيِ ع   الرذ

পরিলেদ - ৩৫৯ : রবনা কািলর্ সুর্রি উপহাি প্রতযাখযান 
কিা মাকরূহ 

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1795 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ قَاَل رَس 

ه ، فَإِنذه  َخِفيف  »: وسلم رَِض َعلَْيِه َرحْيَاٌن، فاَلَ يَر دذ يحِ  َمْن ع   «الَمْحِمِل، َطيِّب  الِرّ
 رواه مسلم. 

১/১৭৯৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যাি 

                                                           
795 মুসরেম ৬৫৫, রতিরমযী ২০৪, নাসায়ী ৬৮৩, ৬৮৪, আবূ দাউদ ৫৩৬, ইবনু মাজাহ 

৭৩৩, আহমাদ ৯১১৮, ১০৫৫০, দালিমী ১২০৫ 
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কালি সুর্রি নপশ কিা হলব, নস নযন তা রফরিলয় না নদয়।  
কাির্ তা হাল্কা বহনলযার্য সুবাস।’’ (মুসরেম)796  

نَِس بِن َمالٍِك ريض اهلل عنه  2/1796
َ
َن انلَيِِبَ صىل اهلل عليه : َوَعْن أ

َ
أ

يَّب   رواه ابلخاري. وسلم ََكَن اَل يَر ُد الِّطّ

২/১৭৯৬।  আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কখলনা সুর্রি রফরিলয় রদলতন না। 
(বুখািী) 797  

 اب  َكَراَهِة الَْمْدِح ِِف الْوَْجِه لَِمْن ِخْيَف َعلَْيهِ بَ  -111

هِ  ِمَن ذىلَِك ِِفْ َحِقّ
 
ْن إِْعَجاٍب َوحَنْوِهِ، وََجَوازِهِ لَِمْن أ  َمْفَّسَدٌة ِمّ

পরিলেদ - ৩৬০ : কালিা মুলখামুরখ প্রশংসা কিা মাকরূহ 

এরূপ রনলদণশ নসই বযরিি নেলত্র যাি প্রশংসা শুলন আত্ম্র্লবণ 
রেপ্ত হবাি আশংকা থাকলব। অনযথা নয তা নথলক রনিাপদ থাকলব 
তাি মুলখি সামলন প্রশংসা কিা জালয়য। 

ْشَعرِي ريض اهلل عنه قَاَل  1/1797
َ
وََس األ يب م 

َ
َسِمَع انَليِِبُ صىل : َوَعْن أ

                                                           
796 মুসরেম ২২৫৩, নাসায়ী ৫২৬০, আবূ দাউদ ৪১৭২, আহমাদ ৮০৬৫ 
797 সহীহুে বুখািী ২৫৮২, ৫৯২৯, রতিরমযী ২৭৮৯ 
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ٍل َوي ّْطِريِه ِِف الِمْدَحة، َفَقاَل  اًل ي ثِِْن لََعَ رَج  هْ »: اهلل عليه وسلم رَج 
َ
ْو أ

َ
لَْكت ْم أ

لِ   متفق عليه.  «َقَطْعت ْم َظْهَر الرذج 

১/১৭৯৭। আবূ মুসা আশ‘আিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এক 
বযরিলক অপি বযরিি [সামনা-সামরন] অরতরিি প্রশংসা কিলত 
শুলন বেলেন, ‘‘তুরম নোকিাি পৃষ্ঠ কতণন কিলে অথবা তালক 
ধ্বংস কলি রদলে।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 798  

يِب بَكَرَة ريض اهلل عنه  2/1799
َ
ّ صىل : َوَعْن أ يِِبِ

اًل ذ ِكَر ِعنَد انلَ َن رَج 
َ
أ

ٌل َخْْياً، َفَقاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم ْثََن َعلَيِْه رَج 
َ
: اهلل عليه وسلم، فَأ

ن َق ! َوحْيََك » وَل   ِمَراراً  «َصاِحبَِك  َقَطْعَت ع  ْم َماِدحاً الَ »: َيق  ك  َحد 
َ
إِْن ََكَن أ

ْل  ، َوالَ : َُمَالََة فَلَْيق  ْحِّسب  َكَذا َوَكَذا إِْن ََكَن يََرى أنذه  َكَذلَِك وََحِّسيب ه  اهلل 
َ
أ

َحدٌ 
َ
 متفق عليه. «ي َزّّك لََعَ اهللِ أ

২/১৭৯৮। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি রনকি এক বযরি অনয 
একজলনি [তাি সামলন] িাে প্রশংসা কিলে নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘হায় হায়! তুরম নতামাি সাথীি 
র্দণান নকলি নফেলে!’ এরূপ বাি-বাি বোি পি রতরন বেলেন, 
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‘‘নতামালদি মলধ্য যরদ কাউলক একান্তই তাি সাথীি প্রশংসা 
কিলত হয়, তাহলে নস নযন বলে, ‘আরম ওলক এরূপ মলন করি’ - 
যরদ জালন নয, নস প্রকৃতই এরূপ - ‘এবং আল্লাহ ওি রহসাব 
গ্রহর্কািী। আি আল্লাহি [জ্ঞালনি] সামলন কাউলক রনষ্কেুর্ ও 
পরবত্র নঘার্র্া কিা যায় না।’’ (বুখািী ও মুসরেম) 799  

َن : ارِِث، َعِن الِمْقَداِد صىل اهلل عليه وسلم َوَعْن َهَماِم بِن احلَ  3/1799
َ
أ

ْكبَتَيِْه،  ، فََجثَا لََعَ ر  ثْماَن ريض اهلل عنه َفَعِمَد الِمْقَداد  اًل َجَعَل َيْمَدح  ع  رَج 
ثَْمان  . فََجَعَل حَيْث و ِِف وَْجِهِه احلَْصبَاءَ  وَل : َما َشأن َك ؟ َفَقاَل : َفَقاَل ََل  ع  ِإَن رَس 

وِهِهم  »:  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل اهللِ  اِحَي، فَاْحث وا ِِف و ج  ْيت م  الَمدذ
َ
إَِذا َرأ

 رواه مسلم.  «الَُتَاَب 

৩/১৭৯৯। হাম্মাম ইবলন হালিস হলত বরর্ণত, রতরন রমক্বদাদ 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বর্ণনা কলিলিন; এক বযরি উসমান 
িারদয়াল্লাহু আনহু-এি সামলনই তাঁি প্রশংসা শুরু কিলে রমক্বদাদ 
হাঁিুি উপি িি রদলয় দাঁরড়লয় তাি মুলখ কাঁকি রিিালত শুরু 
কিলেন। তখন উসমান তাঁলক বেলেন, ‘রক বযাপাি নতামাি?’ 
রতরন বেলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নতামিা [মুলখামুরখ] প্রশংসাকািীলদি নদখলে তালদি মুলখ ধু্লো 
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রিরিলয় রদলয়া।’’ (মুসরেম) 800  

এ সব হারদস রনলর্ধ্াজ্ঞামূেক। পোন্তলি ববধ্তা সংক্রান্ত বহু 
রবশুদ্ধ হারদস িলয়লি। উোমার্র্ বলেন, ববধ্-অনবধ্ সম্বরেত 
পিস্পি রবলিাধ্ী হারদসসমূলহি রবলিাধ্ রনিসলনি উপায় এই হলত 
পালি নয, যরদ প্রশংরসত বযরি পূর্ণ ঈমান ও ইয়াকীলনি অরধ্কািী 
হয়, আত্ম্া অনুশীেনী ও পূর্ণ জ্ঞান োলি ধ্নয হয়, যাি ফলে নস 
কালিা প্রশংসা শুলন রফতনা ও নধ্াঁকাি রশকাি না হয় এবং তাি 
মন তালক প্রতারিত না কলি, তাহলে এ ধ্িলনি নোলকি 
মুলখামুরখ প্রশংসা, না হািাম, আি না মাকরূহ। অনযথা যরদ কালিা 
নেলত্র উি রবর্য়ারদি রকিুি আশংকা নবাধ্ হয়, তলব তা নঘাি 
অ-পিেনীয়। এই বযাখযাি রনকলর্ পিস্পি-রবলিাধ্ী হারদসসমূহলক 
মানয কিলত হলব। 

নয সব হাদীলস মুলখামুরখ প্রশংসাি ববধ্তা এলসলি তাি 
একরি এই নয, একদা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আবূ বকি িারদয়াল্লাহু আনহু-নক বেলেন; ‘‘আমাি 
আশা এই নয, তুরমও তালদি একজন হলব।’’ অথণাৎ নসই 
নসৌিার্যবানলদি একজন হলব, যালদিলক জান্নালতি সমস্ত িাি 
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নথলক আহবান জানালনা হলব। (বুখািী)  

এ প্রসলে রিতীয় হারদসরি হলে এই নয, একদা আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আবূ বকি িারদয়াল্লাহু 
আনহু-নক বেলেন; ‘‘তুরম তালদি অন্তিুণি নও।’’ অথণাৎ ঐসব 
নোকলদি অন্তিুণি নও যািা অহংকািবশতঃ েুেী-পায়জামা 
র্াঁলিি নীলচ ঝুরেলয় পলি। 

নযমন একদা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম উমাি 
িারদয়াল্লাহু আনহু-নক বেলেন, ‘‘শয়তান নতামালক নয পলথ চেলত 
নদলখ নস পথ তযার্ কলি নস অনয পথ ধ্লি।’’ (বুখািী) 

এ িাড়াও ববধ্তা সম্পরকণত হারদস অলনক আলি, তাি মলধ্য 
রকিু হারদলসি অংশ আরম আমাি ‘আযকাি’ নামক গ্রলন্থ উলল্লখ 
কলিরি। 

ْوِج ِمنْ  -110  ر 
ْ
 بَََلٍ َوَقَع فِْيَها الَْوَباء  مبَاب  َكَراَهِة اْل

ْوِم َعلَْيهِ  د  ْنه  َوَكَراَهِة الْق   فَِراًرا ِمّ

পরিলেদ - ৩৬১ : মহামািী-পীরড়ত গ্রাম-শহলি প্রলবশ ও 
নসখান 
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নথলক অনযত্র পোয়ন কিা রনলর্ধ্ 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ّي   ﴿
 

اأ م  ُوا   ن  ن و ُد   ت ُك ُكمُ ي و  ل  ٱ رِك ل و   ُت م  ُتم   و  ن ج   ِف  ُك ُُرو ِ   ب ة د  َي ش   [  79:  الّنساء] ﴾ ٧٨ ُم

অথণাৎ নতামিা নযখালনই থাক না নকন, মৃতুয নতামালদি নার্াে 
পালবই; যরদও নতামিা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুলর্ণ অবস্থান কি। (সূিা রনসা 
৭৮ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেলিন,   ﴿   ّل ُل   و  وا  ت ي   ُق
 

ِأ ُكم  ب ِل   ِدي ه  ٱ إ ةِّتلَ : ابلقرة] ﴾ ١٩٥ لُك 
195  ]  

অথণাৎ নতামিা রনলজলদিলক ধ্বংলসি মুলখ নঠলে রদলয়া না। 
(সূিা বাকািাহ ১৯৫ আয়াত) 

َما وََعِن ابِن َعبَاٍس ريَِضَ اهلل  َعن 1/1911 َمَر بَن اخلََّطاِب : ه  َن ع 
َ
ريض اهلل أ

بَيَْدَة بن   عنه ب و ع 
َ
ْجنَاِد ـ أ

َ
َمَراء  األ

 
َغ لَِقيَه  أ َخَرَج إََل الَشاِم َحََّت إَِذا ََكَن بَُِسْ

َن الَوَباَء قَْد َوَقَع بِالَشاِم 
َ
ْخََب وه  أ

َ
ْصَحاب ه  ـ فَأ

َ
َفَقاَل يِل : قَاَل ابن  َعَباٍس . اجلََراِح َوأ

َمر   َن الَوبَاَء قَْد : ع 
َ
ْم أ ْخََبَه 

َ
ْم َوأ ْم فَاْستََشارَه  َولنَِي، فََدَعْوت ه 

َ
َهاِجِريَن األ اْدع  يِل الم 

ْم  ه  وا، َفَقاَل َبْعض  ْن تَرِْجَع َعنْه  : َوَقَع بِالَشاِم، فَاْختَلَف 
َ
ْمٍر، َواَل نََرى أ

َ
. َخرَْجَت أل

ه م  وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َواَل مَ : َوقَاَل بَعض  ْصَحاب  رَس 
َ
َعَك بَِقيَة  انَلاِس َوأ

ْم لََعَ َهَذا الَوبَاِء  ْن ت ْقِدَمه 
َ
نَْصاَر، : ث َم قَاَل . اْرتَِفع وا َعِِنّ : َفَقاَل . نََرى أ

َ
اْدع  يِل األ
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َهاِجرينَ  وا َسبيَل الم  ْم، فََسلَك  ْم، فَاْستََشارَه  وا ََكْختاِلَفِِهْم، َفَقاَل فََدَعْوت ه  : ، َواْختَلَف 
َهاِجَرِة : ث َم قَاَل . اْرتَِفع وا َعِِنّ  نَا ِمْن َمْشيََخِة ق ريٍش ِمْن م  اْدع  يِل َمْن ََكَن َهاه 

اَلِن، َفَقال وا  ْم رَج  ْم، فَلَْم ََيْتَِلْف َعلَيِْه ِمنْه  ْن تَرِْجَع بِانلَ : الَفتِْح، فََدَعْوت ه 
َ
اِس، نََرى أ

َمر   ْم لََعَ َهَذا الَوبَاِء، َفنَاَدى ع  ْصبٌِح : ِِف انلَاِس  ريض اهلل عنهَواَل ت ْقِدَمه  إيِِنّ م 
بَيَدَة بِن اجلََراِح  ب و ع 

َ
وا َعليِْه، َفَقاَل أ ْصبِح 

َ
فَِراراً ِمْن :  ريض اهلل عنهلََعَ َظْهٍر، فَأ

َ
أ

َمر   بَيَدَة :  نهريض اهلل عقََدِر اهلِل ؟ َفَقاَل ع  بَا ع 
َ
َمر   -! لَْو َغْْي َك قَالََها يَا أ َوََكَن ع 

رَأيَْت لَو ََكَن لََك إِبٌِل،  -يَْكَره  ِخالَفَه  
َ
َنَعْم، نَِفُر ِمْن قََدِر اهلِل إََِل قََدِر اهلِل، أ

ْخَرى َجْدبَةٌ 
 
َما َخْصبٌَة، َواأل ْدَوتَاِن، إِْحَداه  لَيَس إِْن َرَعيَْت َفَهبََّطْت َواِدياً ََل  ع 

َ
، أ

فََجاَء َعبد  : اخلَْصبََة َرَعيْتََها بَِقَدِر اهلِل، َوإِْن َرَعيَْت اجلَْدبََة َرَعيْتََها بَِقَدِر اهلِل ؟ قَاَل 
تََغيِّباً ِِف َبْعِض َحاَجتِِه، َفَقاَل  إَِن ِعنِْدي : الرَِحاِن بن  َعوٍف ريض اهلل عنه َوََكَن م 

ْول  ِمْن َهَذا ِعلْم وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  إَِذا َسِمْعت ْم بِِه »: اً، َسِمْعت  رَس 
وا فِرَاراً مِْنه   ْنت ْم بَِها فاَلَ ََتْر ج 

َ
ْرٍض وَأ

َ
وا َعلَْيِه، َوإَِذا وََقَع بِأ ْرٍض فاَلَ َتْقِدم 

َ
فََحِمَد  «بِأ

َمر    يْهِ متفق َعلَ . َوانَْصََف  ريض اهلل عنهاهلَل َتَعاََل ع 

১/১৮০০। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
একদা উমাি ইবনুে খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু রসরিয়াি রদলক 
যাত্রা কিলেন। অতঃপি যখন রতরন ‘সার্গণ’ [সউরদয়া ও রসরিয়াি 
সীমান্ত] এোকায় নর্লেন, তখন তাঁি সালথ বসনযবারহনীি 
প্রধ্ানর্র্ - আবূ উবাইদাহ ইবনুে জািণাহ ও তাঁি সাথীর্র্ - 
সাোৎ কলিন। তাঁিা তাঁলক জানান নয, রসরিয়া এোকায় [নের্] 
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মহামািীি প্রাদুিণাব ঘলিলি। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু 
বলেন, তখন উমাি আমালক বেলেন, ‘আমাি কালি প্রাথরমক 
পযণালয় যািা রহজিত কলিরিলেন নসই মুহারজিলদিলক নডলক 
আলনা।’ আরম তাঁলদিলক নডলক আনোম। উমাি িারদয়াল্লাহু 
আনহু তাঁলদিলক শাম নদলশ প্রাদুিূণত মহামািীি কথা জারনলয় 
তাঁলদি কালি সুপিামশণ চাইলেন। তখন তাঁলদি মলধ্য মতলিদ 
সৃরষ্ট হে। নকউ বেলেন, ‘আপরন একরি গুরুত্বপূর্ণ বযাপালি নবি 
হলয়লিন। তাই তা নথলক রফলি যাওয়ালক আমিা পিে করি না।’ 
আবাি নকউ নকউ বেলেন, ‘আপনাি সালথ িলয়লিন অবরশষ্ট 
বযরিবর্ণ ও নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সাহাবীর্র্। 
কালজই আমালদি কালি িাে মলন হয় না নয, আপরন তাঁলদিলক 
এই মহামািীি মলধ্য নঠলে নদলবন।’ উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু 
বেলেন, ‘নতামিা আমাি রনকি নথলক উলঠ যাও।’ তািপি রতরন 
বেলেন, ‘আমাি রনকি আনসািলদিলক নডলক আলনা।’ সুতিাং 
আরম তাঁলদিলক নডলক আনোম এবং রতরন তাঁলদি কালি পিামশণ 
চাইলেন। রকন্তু তাঁিাও মুহারজিলদি পথ অবেম্বন কিলেন এবং 
তাঁলদি মতই তাঁিাও মতলিদ কিলেন। সুতিাং উমাি িারদয়াল্লাহু 
আনহু বেলেন, ‘নতামিা আমাি রনকি নথলক উলঠ যাও।’ তািপি 
আমালক বেলেন, ‘এখালন নয সকে বলয়ালজযষ্ঠ কুিাইশী আলিন, 
যািা মক্কা রবজলয়ি বিি রহজিত কলিরিলেন তালঁদিলক নডলক 
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আলনা।’ আরম তাঁলদিলক নডলক আনোম। তখন তাঁিা পিস্পলি 
নকান মতরবলিাধ্ কিলেন না। তাঁিা বেলেন, ‘আমালদি িায় হে, 
আপরন নোকজনলক রনলয় রফলি যান এবং তালদিলক এই 
মহামািীি কবলে নঠলে নদলবন না।’ তখন উমাি িারদয়াল্লাহু 
আনহু নোকজলনি মলধ্য নঘার্র্া রদলেন নয, ‘আরম নিালি 
সওয়ািীি রপলঠ [রফলি যাওয়াি জনয] আিওহর্ কিব। অতএব 
নতামিাও তাই কি।’ আবু উবাইদাহ ইবনুে জািণাহ িারদয়াল্লাহু 
আনহু বেলেন, ‘আপরন রক আল্লাহি রনধ্ণারিত তকদীি নথলক 
পোয়ন কিাি জনয রফলি যালেন?’ উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু 
বেলেন, ‘নহ আবূ উবাইদাহ! যরদ তুরম িাড়া অনয নকউ কথারি 
বেত।’ আসলে উমাি তাঁি রবলিারধ্তা কিলত অপিে কিলতন। 
বেলেন, ‘হযাঁ। আমিা আল্লাহি তকদীি নথলক আল্লাহি তকদীলিি 
রদলকই রফলি যারে। তুরম বে নতা, তুরম রকিু উঁিলক যরদ এমন 
নকান উপতযকায় রদলয় এস, নযখালন আলি দু’রি প্রান্ত। তাি মলধ্য 
একরি হে সবুজ-শযামে, আি অনযরি হে বৃেহীন। এবাি 
বযাপািরি রক এমন নয় নয, যরদ তুরম সবুজ প্রালন্ত চিাও, তাহলে 
তা আল্লাহি তকদীি অনুযায়ীই চিালব। আি যরদ তুরম বৃেহীন 
প্রালন্ত চিাও তাহলেও তা আল্লাহি তকদীি অনুযায়ীই চিালব?’ 
বর্ণনাকািী [ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু] বলেন, এমন সময় 
আবু্দি িহমান ইবলন আউফ িারদয়াল্লাহু আনহু এলেন। রতরন 
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এতের্ যাবত তাঁি নকান প্রলয়াজলন অনুপরস্থত রিলেন। রতরন 
বেলেন, ‘এ বযাপালি আমাি রনকি একরি তথয আলি, আরম 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি 
নয, ‘‘নতামিা যখন নকান এোকায় [নেলর্ি] প্রাদুিণালবি কথা 
শুনলব, তখন নসখালন নযলয়া না। আি যরদ এোকায় নেলর্ি 
প্রাদুিণাব ননলম আলস আি নতামিা নসখালন থাক, তাহলে পোয়ন 
কলি নসখান নথলক নবরিলয় নযলয়া না।’’ সুতিাং [এ হারদস শুলন] 
উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু আল্লাহি প্রশংসা কিলেন এবং [মরদনা] 
রফলি নর্লেন। (বুখািী, মুসরেম) 801  

ّ صىل اهلل عليه  2/1911 يِِبِ
َساَمَة بِن َزيٍد ريض اهلل عنه َعِن انلَ

 
َوَعْن أ

ْرٍض، »: وسلم، قَاَل 
َ
ل وَها، َوإَِذا َوَقَع بِأ ْرٍض، فاَلَ تَْدخ 

َ
وَن بِأ اع  إَِذا َسِمْعت م  الطذ

وا مِْنَهاوَأْنت ْم فِي  متفق َعلَيْهِ .  «َها، فاَلَ ََتْر ج 

২/১৮০১। উসামা ইবলন যালয়দ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘যখন 
নতামিা নকান িূখলণ্ড নের্ মহামািী িরড়লয় পড়লত শুনলব, তখন 
নসখালন প্রলবশ কলিা না। আি তা িরড়লয় পলড়লি এমন িূখলণ্ড 
নতামিা যরদ থাক, তাহলে নসখান নথলক নবি হলয়া না।’’ (বুখািী-
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মুসরেম) 802  

ْحرِ  -111  بَاب  اّتلذْغلِْيِظ ِِفْ ََتِْرْيِم الِّسّ

পরিলেদ - ৩৬২ : যাদু-রবদযা কলঠািিালব হািাম 

মহান আল্লাহ বলেন, 

ا ﴿ م  ر   و  ف  ي   ك  ل  ل    نُ م   ُس َشي   ٱ ِكنَ و  ي  ل ُروا   ِط ف  ون   ك  لُِّم َ ٱ ُّيع  ح  ٱ اس  ّنل ّسِ : ابلقرة] ﴾ ر  ل
112  ] 

অথণাৎ সুোয়মান কুফিী কলিরন। বিং শয়তানিাই কুফিী 
কলিরিে; তািা মানুর্লক যাদু রশো রদত। (সূিা বাকািাহ ১০২ 
আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه َعِن انلَيِِبّ صىل اهلل عليه وسلم،  1/1912 يب ه 
َ
َوَعْن أ

ْ »: قَاَل  ْبَع ال وبَِقاِت اِْجَتنِب وا الّسذ وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، : قَال وا .  «م  يَا رَس 
َن ؟ قَاَل  ، »: َوَما ه  ، َوَقْتل  اّنلذْفِس الذِِت َحرذَم اهلل  إاِلذ بِاحلَِقّ ْحر  ك  بِاهللِ، َوالِّسّ ْ الِْشّ

ْكل  َماِل اَلَتِيِم، َواّتلذَوِلّ يَْوَم الزذْحِف، َوقَ 
َ
َبا، وَأ ْكل  الِرّ

َ
ْحَصَناِت وَأ ْذف  الم 

ْؤِمنَاِت الَغافاِلَِت   متفق َعلَيْهِ . «الم 

                                                           
802 সহীহুে বুখািী ৩৪৭৩, ৫৭২৮, ৬৯০৪, মুসরেম ২২১৮, রতিরমযী ১০৬৫, 

আহমাদ ২১২৪৪, ২১২৫৬, ২১২৯১, ২১২৯৯, ২১৩০৪, ২১৩১১, ২১৩২০, 
২১৩৫০, মুওয়াত্তা মারেক ১৬৫৬ 
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১/১৮০২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামিা সাত প্রকাি 
সবণনাশী কমণ নথলক দূলি থাক।’’ নোলকিা বেে, ‘নসগুলো রক রক 
নহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, [১] ‘‘আল্লাহি সালথ রশকণ 
কিা। [২] যাদু কিা। [৩] অনযায়িালব এমন জীবন হতযা কিা, 
যালক আল্লাহ হািাম কলিলিন। [৪] সুদ খাওয়া। [৫] এতীলমি 
ধ্ন-সম্পদ িের্ কিা। [৬] ধ্মণযুদ্ধ কােীন সমলয় [ির্লেত্র] 
নথলক পৃষ্ঠ প্রদশণন কলি পোয়ন কিা। [৭] সতী-সাধ্বী উদাসীনা 
মু’রমনা নািীলদি চরিলত্র রমথযা কেঙ্ক আলিাপ কিা।’’ (বুখািী-
মুসরেম) 803  
  

ارِ  -111
فذ ْصَحِف إَِلى باَِلدِ الْك  َّسافََرةِ بِالْم   بَاب  اّنلذْْهِ َعِن الْم 

وِّ  يِْدي الَْعد 
َ
ه  بِأ  إَِذا ِخْيَف و ق ْوع 

পরিলেদ - ৩৬৩ : অমুসরেম নদলশ বা অঞ্চলে কুিআন 
মাজীদ সলে রনলয় সফি কিা রনলর্ধ্; যরদ নসখালন তাি 
অবমাননা ও মযণাদা েুণ্ণ হওয়াি আশংকা থালক তাহলে 
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َما، قَاَل  1/1913 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  ول اهلِل صىل اهلل : َعِن ابِن ع  َنََه رَس 
ِوّ  رِْض الَعد 

َ
ْرآِن إََِل أ ْن ي َسافََر بِالق 

َ
 متفق َعلَيْهِ . عليه وسلم أ

১/১৮০৩। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম শত্রুি নদলশ 
কুিআন সলে রনলয় সফি কিলত রনলর্ধ্ কলিলিন।’ (বুখািী-মুসরেম) 
804  

 

ةِ  -111 َهِب َوإِنَاءِ الِْفضذ  بَاب  ََتْرِِم اِْستِْعَماِل إِنَاءِ اَّلذ

ِب وَ  ْكِل َوالُْشْ
َ
وْهِ ااْلِْستِْعَمالِ ِِف اأْل َهاَرةِ وََسائِِر و ج   الطذ

পরিলেদ - ৩৬৪ : পানাহাি, পরবত্রতা অজণন তথা অনযানয 
নেলত্র নসানা-রূপাি পাত্র বযবহাি কিা হািাম 

ِمّ َسلََمَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها  1/1914
 
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعْن أ َن رَس 

َ
أ

َ »: وسلم قَاَل  ِْي ي َرِْجر  ِِف َبْطنِِه نَاَر َجَهنذمَ اَّلذ ِة، إِنذَما َي  . «ْْشَب  ِِف آنَِيِة الِفضذ
 .متفق َعلَيِْه 
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َهِب »: َويِف ِرَوايَِة لِم سِلٍم  ِة َواَّلذ ْو يَْْشَب  ِِف آنَِيِة الِفضذ
َ
ل  أ ِي يَأك   .«إِنذ اَّلذ

১/১৮০৪। উলম্ম সাোমাহ িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি 
রূপাি পালত্র পান কলি, নস আসলে তাি উদলি জাহান্নালমি 
আগুন েক্েক্ কলি পান কলি।’’ (বুখািী-মুসরেম) 805  

মুসরেলমি এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নয বযরি রূপা ও নসানাি 
পালত্র আহাি অথবা পান কলি [নস আসলে তাি উদলি 
জাহান্নালমি আগুন েক্েক্ কলি পান কলি]।’’ 

َذيَفَة ريض اهلل عنه قَاَل . 2/1915 إَِن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : َوَعْن ح 
يبَاِج، َوالُِشِْب ِِف آِنيَِة اََّلَهِّب َوالِفَضِة، َوقَاَل  ْم »: َنَهانَا َعِن احلَريِِر، َوادِلّ ه نذ لَه 

ْم ِِف   .متفق َعلَيِْه .  « اآلِخَرةِ ِِف اّدُلْنَيا، َوِِهَ لَك 

ذْيَفَة ريض اهلل عنه وَل اهلِل : َويِف ِرَوايٍَة ِِف الَصِحيَحنِي َعْن ح  َسِمْعت  رَس 
ول   ب وا ِِف »: صىل اهلل عليه وسلم َيق  يَباَج، َوالَ تَْْشَ وا احَلِريَر َوالَ اّدِلّ الَ تَلْبَّس 

ل و ِة َوالَ تَأك  َهِب َوالِفضذ  . «ا ِِف ِصَحافَِهاآنَِيِة اَّلذ
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২/১৮০৫। হুযাইফাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক রনলর্ধ্ 
কলিলিন, নমািা ও পাতো নিশলমি বস্ত্র পরিধ্ান কিলত এবং 
নসানা-রূপাি পালত্র পান কিলত। আি রতরন বলেলিন, ‘‘উরল্লরখত 
সামগ্রীগুলো দুরনয়ালত ওলদি [কালফিলদি] জনয এবং আরখিালত 
নতামালদি [মুসরেমলদি] জনয।’’ (বুখািী-মুসরেম)806  

এ গ্রন্থিলয়ি অনয বর্ণনায়, হুযাইফা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত আলি, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি নয, ‘‘নতামিা নমািা ও পাতো 
নিশলমি কাপড় পরিধ্ান কলিা না, নসানা-রূপাি পালত্র পান কলিা 
না এবং তাি থাো-বাসলন আহাি কলিা না।’’ 

نَِس بِن ِسِْيين، قَاَل . 3/1916
َ
نَِس بِن َمالٍِك ريض اهلل : َوَعْن أ

َ
نْت  َمَع أ ك 

وِس ؛ فَِجَء بَفال وَذٍج لََعَ إِنَاٍء ِمْن فَِضٍة، فَلَْم يَأ ، عنه ِعنَْد َنَفٍر ِمَن الَمج  لْه  ك 
َكلَه  : فَِقيَل ََل  

َ
َْل ، فََحَوََل  لََعَ إِنَاٍء ِمْن َخلَنٍْج َوِِجَء بِِه فَأ رواه ابليهيق . َحِوّ

 بإسناد حسن
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816 

৩/১৮০৬। আনাস ইবলন সীিীন হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
‘‘অরগ্নপূজক সম্প্রদালয়ি রকিু নোলকি কালি আনাস ইবলন মালেক 
িারদয়াল্লাহু আনহু-এি সালথ উপরস্থত রিোম। এমন সময় রূপাি 
পালত্র ‘ফােূযাজ’ [নামক এক প্রকাি রমষ্টান্ন] আনা হে। রতরন 
[আনাস ইবলন মালেক] তা নখলেন না। তালদিলক বো হে নয, 
ওিাি পাত্র পালে দাও। সুতিাং তা পালে কালঠি পালত্র িাখা হে 
এবং তা তাঁি রনকি হারজি কিা হে। তখন রতরন তা নখলেন।’’ 
[বাইহাকী হাসান সূলত্র]   

زَْعَفًرا -111 ِل ثَْوًبا م   بَاب  ََتِْرْيِم ل بِْس الرذج 

পরিলেদ - ৩৬৫ : পুরুলর্ি জনয জাফিারন িলেি নপাশাক 
হািাম 

نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  1/1917
َ
ْن : َعْن أ

َ
َنََه انلَيِِبُ صىل اهلل عليه وسلم أ

ل  ْعَفَر الَرج   متفق َعلَيْهِ . َيََتَ

১/১৮০৭। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম পুরুর্লদি জনয 
জাফিারন িলেি কাপড় পরিধ্ান কিলত রনলর্ধ্ কলিলিন।’ (বুখািী-
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মুসরেম) 807  

َما، قَاَل  2/1919 ى : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َ
رَأ

َعْصَفَريِْن، َفَقاَل انلَ  َ ثَْوَبنْيِ م  ُمَك أَمَرتَْك بَِهذا ؟»: يِِبُ صىل اهلل عليه وسلم َلََعَ
 
 «أ

َما ؟ قَاَل : ق لْت   ْغِسل ه 
َ
َما»: أ ْحرِْقه 

َ
 . «بَْل أ

ارِ فاَلَ تَلْبَّْسَها»: َويِف ِرَوايٍَة، َفَقاَل 
فذ  رواه مسلم.  «إِنذ َهَذا ِمْن ثَِياِب الك 

২/১৮০৮। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি ইবলন  ‘আস িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম আমাি পিলন দুলিা হেুদ িলেি কাপড় নদলখ বেলেন, 
‘‘নতামাি মা রক নতামালক এ কাপড় পরিধ্ান কিলত আলদশ 
কলিলি?’’ আরম বেোম, ‘আরম রক তা ধু্লয় নফেব?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘বিং তা পুরড়লয় নফলো।’’ অনয এক বর্ণনায় আলি, 
রতরন বেলেন, ‘‘এ হে কালফিলদি নপাশাক। সুতিাং তুরম এ 
পরিধ্ান কলিা না।’’ (মুসরেম)808  

 بَاب  اّنلذْْهِ َعْن َصْمِت يَْوٍم إََِل اللذْيلِ  -111
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পরিলেদ - ৩৬৬ : িাত পযণন্ত সািারদন কথা বি িাখা 
রনলর্ধ্ 

ّ ريَِضَ ا 1/1919 ٍ وِل اهلل صىل اهلل : هلل  َعنْه  قَاَل َعْن َلََعِ َحِفْظت  َعْن رَس 
َماَت يَوٍم إََِل اللذْيلِ » عليه وسلم قَاَل  ب و .  «الَ ي ْتَم َبْعَد اْحتاِلٍَم، َوالَ ص 

َ
رواه أ

 داود بإسناد حسن

১/১৮০৯। আেী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, 
আরম িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি এই বার্ী মলন 
নিলখরি নয, ‘‘সাবােক হবাি পি ইয়াতীম বো যালব না এবং 
নকান রদন সকাে নথলক িাত পযণন্ত বাক্ বি িাখা যালব না।’’ 
[আবূ দাঊদ, হাসান সূলত্র] 809  

ইমাম খাত্তাবী [িঃ] এ হারদলসি বযাখযায় বলেন, 
‘জালহরেয়ালতি যুলর্ বাক্ বি িাখা এক প্রকাি ইবাদত রিে। 
সুতিাং ইসোম তা কিলত রনলর্ধ্ কলিলি এবং তাি পরিবলতণ 
আল্লাহি রজরকি ও উত্তম কথাবাতণা বোি রনলদণশ রদলয়লি।’ 

، قَاَل  2/1911 يب َحاِزٍم ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َ
ب و بَْكٍر : َوَعْن قَيِس بِن أ

َ
َدَخَل أ

 َ َقال  ل ِْحََس ي 
َ
ٍة ِمْن أ

َ
يق ريَِضَ اهلل  َعنْه  لََعَ اْمرأ ِدّ ، فََرآَها اَل َتتلَََكَم  : َها الِصّ َزيْنَّب 
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ْصِمتًَة، َفَقاَل لََها : َما لََها اَل َتتلَََكَم  ؟ َفَقال وا : َفَقاَل .  تََكلَِِم، فَإَِن : َحَجْت م 
ُل، َهَذا ِمْن َعَمِل اجلَاِهليَِة، َفتلَََكََمْت   رواه ابلخاري. َهَذا اَل حَيِ

২/১৮১০। কালয়স ইবলন আবূ হালযম িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আবূ বকি রসদ্দীক িারদয়াল্লাহু আনহু আ্াস 
নর্ালত্রি যয়নাব নামক এক মরহোি রনকি এলস নদখলেন নয, নস 
কথা বলে না। রতরন বেলেন, ‘ওি রক হলয়লি নয, কথা বলে না?’ 
তািা বেে, ‘ও নীিব নথলক হজ্জ কিাি সংকল্প কলিলি।’ রতরন 
বেলেন, ‘কথা বে। কাির্, এ [নীিবতা] ববধ্ নয়। এ হে 
জালহেী যুলর্ি কাজ।’ সুতিাং নস কথা বেলত োর্ে। (বুখািী) 810  

 

ِْه إَِلى َغرْيِ  -111 بِْيِه َوتََوَِلّ
َ
نَّْساِن إَِلى َغرْيِ أ بَاب  ََتِْرْيِم اِنْتَِّساِب اإْلِ

 َمَواَِلْهِ 

পরিলেদ - ৩৬৭ : রনজ রপতা িাড়া অনযলক রপতা বলে 
দাবী কিা বা রনজ মরনব িাড়া অনযলক মরনব বলে দাবী 

কিা হািাম 
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يِب َوَقارٍص  1/1911
َ
َن انلَيِِبَ صىل اهلل عليه :  يض اهلل عنهَعْن َسعِد بِن أ

َ
أ

بِيِه، فَاجَلنذة  َعلَْيِه »: وسلم، قَاَل 
َ
نذه  َغرْي  أ

َ
َو َيْعلَم  أ بِيِه َوه 

َ
َمِن ادذََع إََِل َغرْيِ أ

 يْهِ متفق َعلَ . «َحَرامٌ 

১/১৮১১। সা’দ ইবন আবী অক্কাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নয বযরি রনজ রপতা িাড়া অনযলক রপতা বলে দাবী কলি, অথচ 
নস জালন নয, নস তাি রপতা নয়, তাি জনয জান্নাত 
হািাম।’’(বুখািী-মুসরেম)811  

َريَرَة ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، َوعَ  2/1912 يب ه 
َ
ْن أ

ْفرٌ »: قَاَل  َو ك  بِيِه، َفه 
َ
ْم، َفَمْن َرِغَب َعْن أ  متفق َعلَيْهِ .  «الَ تَرَْغب وا َعْن آبَائِك 

২/১৮১২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন; ‘‘নতামিা নতামালদি 
রপতালক অস্বীকাি কলিা না। কাির্, রনজ রপতা অস্বীকাি কিা হে 
কুফিী।’’ (বুখািী-মুসরেম) 812  
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، قَاَل . 3/1913 يِك بِن َطاِرٍق ريَِضَ اهلل  َعنْه  يت  َعِلّياً : َوَعْن يَِزيَد بِن رَشِ
َ
َرأ

ْول   ريض اهلل عنه ، فََسِمْعت ه  يق  ّب  اَل َواهلِل َما ِعنَْدنَا ِمْن ِكتَاٍب : لََعَ الِمنََْبِ ََيّْط 
ْسنَان  اإِلبِِل، 

َ
َها فَإَِذا ِفيَها أ َنْقرؤ ه  إاَِل ِكتَاَب اهلِل، َوَما ِِف َهِذهِ الَصِحيَفِة، فَّنََِشَ

ْشيَاء  ِمَن اجلََراَحاِت، َوِفيَها 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوأ الَمدينَة  »: قَاَل رَس 

ِْدثاً، َفَعلَْيِه لَْعَنة  َحَرٌم َما  ْو آَوى ُم 
َ
ْحَدَث فِيَها َحَدثاً، أ

َ
َبْيَ َعرْيٍ إََِل ثَْوٍر، َفَمْن أ

فاً َوالَ  َْجَِعَي، الَ َيْقبَل  اهلل  مِْنه  يَوَم الِقَياَمِة ََصْ
َ
اهللِ َوالَمالَئَِكِة َواّنلذاِس أ

ِ . َعْدالً  ّْسلِمَي َواِحَدةٌ، يَّْسََع ب ة  الم  ّْسلِماً، َفَعلَْيِه ِذمذ ْخَفَر م 
َ
ْم، َفَمْن أ ْدنَاه 

َ
َها أ

فاً  َْجَِعَي، الَ َيْقَبل  اهلل  مِْنه  يَوَم الِقيَاَمِة ََصْ
َ
لَْعَنة  اهللِ َوالَمالئَِكِة َواّنلذاِس أ

وِ اْنَتََم إََِل َغريِ َمَواَلِه، َفَعلَ . َوالَ َعْدالً 
َ
بِيِه، أ

َ
ََع إََِل َغريِ أ ْيِه لَْعَنة  اهللِ َوَمِن ادذ

فاً َوالَ َعْدالً  َْجَعَي ؛ الَ َيْقَبل  اهلل  مِْنه  يَوَم الِقَياَمِة ََصْ
َ
.  «َوالَمالَئَِكِة َواّنلذاِس أ

 متفق َعلَيْهِ 

৩/১৮১৩। ইয়াযীদ ইবলন শািীক ইবলন ত্বালিক হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম আেী িারদয়াল্লাহু আনহু-নক রমম্বনিি উপি 
খুতবা রদলত নদলখরি এবং তালক এ কথা বেলত শুলনরি নয, 
‘আল্লাহি কসম! আল্লাহি রকতাব বযতীত আমালদি কালি আি 
নকান রকতাব ননই যা আমিা পাঠ কিলত পারি। তলব এ 
রেরপখানা আলি।’ এিপি তা রতরন খুলে রদলেন। নদখা নর্ে 
তালত [িিপলর্ প্রলদয়] উলিি বয়স ও রবরিন্ন যখলমি দণ্ডরবরধ্ 
রেরপবদ্ধ আলি। তালত আিও রেরপবদ্ধ আলি নয, িাসূেুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আইি নথলক সওি 
পযণন্ত মরদনাি হািাম-সীমা। এখালন নয বযরি [ধ্মণীয় রবর্লয়] 
অরিনব রকিু [রবদআত] িচনা কিলব বা রবদআতীলক আেয় 
নদলব, তাি উপি আল্লাহ, রফরিশ্তাদে এবং সকে মানুলর্ি 
অরিশাপ। রকয়ামলতি রদন আল্লাহ তাি নকান ফিয ও নফে 
ইবাদত কবুে কিলবন না। সমস্ত মুসরেমলদি প্ররতশ্রুরত ও 
রনিাপত্তা-দালনি মযণাদা এক। তালদি নকান রনম্নলের্ীি মুসরেম 
[কাউলক আেয় প্রদালনি] কাজ কিলত পালি। সুতিাং নয বযরি 
মুসরেলমি ঐ কাজলক বানচাে কলি, তাি উপি আল্লাহ, রফরিশ্তা 
ও সকে মানুলর্ি ো‘নত। রকয়ামলতি রদলন আল্লাহ তাি নকান 
ফিয ও নফে ইবাদত কবুে কিলবন না। আি নয বযরি প্রকৃত 
বাপ িাড়া অনযলক বাপ বলে দাবী কলি বা প্রকৃত মরনব িাড়া 
অনয মরনলবি সালথ সম্বি জুলড়, তাি উপি আল্লাহ, রফরিশ্তা ও 
সমস্ত মানুলর্ি অরিশাপ। রকয়ামলতি রদন আল্লাহ তাি নকান 
ফিয ও নফে ইবাদত গ্রহর্ কিলবন না।’’ (বুখািী-মুসরেম) 813  
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يب َذٍرّ ريَِضَ اهلل  َعنْه  . 4/1914
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ أنَه َسِمَع رَس 

ول   ه  إاِلذ َكَفَر، َوَمِن »: وسلم، َيق  َو َيْعلَم  بِيِه َوه 
َ
ٍل ادذََع لَِغريِ أ لَيَْس مِْن رَج 

ََع مَ  الً ادذ  َمْقَعَده  ِمَن اّنلذارِ، َوَمْن َدََع رَج 
ْ
ا لَيَْس ََل ، فَلَيَْس ِمنذا، َوََلَتََبوذأ

ْو قَاَل 
َ
ْفِر، أ وذ اهللِ، َولَيَْس َكَذلَِك إاِلذ َحاَر َعلَْيهِ : بِالْك  متفق َعلَيِْه، وهذا . «َعد 

 لفظ رواية مسلم

৪/১৮১৪। আবূ যািণ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন নয, 
‘‘নয নকান বযরি জ্ঞাতসালি অনযলক রনলজি বাপ বলে দাবী কলি, 
নস কুফিী কলি। নয বযরি এমন রকিু দাবী কলি, যা তাি নয়, 
নস আমালদি দেিুি নয়। আি নস নযন রনজসব বাসস্থান 
জাহান্নালম বারনলয় ননয়। আি নয বযরি কাউলক ‘কালফি’ বলে 
ডালক বা ‘আল্লাহি দুশমন’ বলে, অথচ বাস্তলব যরদ নস তা না হয়, 
তাহলে তাি [বিাি] উপি তা বতণায়।’’ (বুখািী-মুসরেম)814  

 

 بَاب  اّتلذْحِذيِْر ِمْن اِْرتَِكاِب َما َنََه اهلل  َعزذ وََجلذ  -118
ْوَل   َصَّل اهلل  َعلَْيِه وَسَ  ْو َرس 

َ
 لذَم َعْنه  أ

                                                           
814 সহীহুে বুখািী ৩৫০৮, মুসরেম ৫১, ইবনু মাজাহ ২৩১৯, আহমাদ ২০৯৫৪ 
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পরিলেদ  ৩৬৮ : আল্লাহ আযযা অজাল্লা ও তািঁ িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কতৃণক রনরর্দ্ধ কলমণ রেপ্ত 

হওয়া নথলক সতকণীকির্ 

মহান আল্লাহ বলেলিন, 

ل   ﴿ ح  ف  ِ ي  ر ين  ٱ ذ  ون   ََّلِ ُِف ال ن   ُي  م   ع 
 

ِ أ ن ۦ  رِه
 

ُهم   أ ب  ي ِت   تُِّص ة  ف و   ن 
 

ُهم   أ ب  ي اب   يُِّص ذ  ِِلم   ع 
 

 ﴾ ٦٣ أ
 [  63:  انلور]

অথণাৎ সুতিাং যািা তাি আলদলশি রবরুদ্ধাচির্ কলি তািা 
সতকণ নহাক নয, রবপযণয় অথবা করঠন শারস্ত তালদিলক গ্রাস 
কিলব। (সূিা নূি ৬৩ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন,  ﴿  َ رُُكمُ  ا ّذِ ح  ُي ف   ّلَلُ ٱ و  هُ ّن  [  31: عمران ال] ﴾ ٣٠ س   

অথণাৎ আল্লাহ তাঁি রনলজি সম্বলি নতামালদিলক সাবধ্ান 
কিলিন। (সূিা আলে ইমিান ৩০ আয়াত) 

অনযত্র রতরন বলেলিন,     ﴿  َط   إِن ِك   ش  ب  ّب يد   ر  ِد [  12: الَبوج] ﴾ ١٢ ل ش   

অথণাৎ রনশ্চয় নতামাি প্ররতপােলকি পাকড়াও বড়ই করঠন। 
(সূিা বুরূজ ১২ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 
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ذ    ﴿ ك    لِك  و 
 

ّبِك   ذُ خ  أ ا   ر  ذ   إِذ  خ 
 

ى  ل  ٱ أ ر  ِه   ُق ۡ ظ    و  ة  خ   إِنَ  لِم 
 

هُ أ ِِلمر  ۥ  ذ 
 

يد   أ ِد : هود] ﴾ ١٠٢ ش 
112  ] 

অথণাৎ এরূপই তাঁি পাকড়াও; যখন রতরন নকান অতযাচািী 
জনপলদি অরধ্বাসীলদিলক পাকড়াও কলিন। রনঃসলেলহ তাঁি 
পাকড়াও অতযন্ত যাতনাদায়ক করঠন। (সূিা হুদ ১০২ আয়াত) 

َريَرَة ريض اهلل عنه. 1/1915 يب ه 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم : َوَعْن أ

َ
أ

ِِتَ الَمْرء  َما َحرذَم اهلل  َعلَْيهِ »: قَاَل 
ْ
ْن يَأ

َ
ة اهللِ، أ ، وََغرْيَ متفق .  «إِنذ اهلَل َتَعاََل َيَغار 

 عليه

১/১৮১৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রনশ্চয় মহান আল্লাহি ঈর্ণা 
আলি এবং আল্লাহি ঈর্ণা জালর্, যখন মানুর্ আল্লাহ কতৃণক হািামকৃত 
নকান কালজ রেপ্ত হলয় পলড়।’’ (বুখািী-মুসরেম) 815  

ْوَل   َويَْفَعل ه  َمْن اِْرتََكَب َمْنِهًيا َعْنه   -111  بَاب  َما َيق 

পরিলেদ - ৩৬৯ : হািামকৃত কালজ রেপ্ত হলয় পড়লে রক 
বো ও কিা কতণবয 

                                                           
815 সহীহুে বুখািী ৫২২৩, ৫২২২, রতিরমযী ১১৬৮, আহমাদ ২৬৪০৩, 

২৬৪২৯, ২৬৪৩১ 
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আল্লাহ তা‘আো বলেলিন, 

َما ﴿  َنك   ِإَو ي  ٱ ِمن   ي زَن غ  َش عِذ  س  ٱف   غر ن ّز   نِ ط   ل ِ  ت  ِۡ ٱب ِنَهُ  ّلَل يع   ۥإ ِم ِيم   س  ل : االعراف] ﴾ ٢٠٠ ع 
199  ] 

অথণাৎ যরদ শয়তালনি কুমন্ত্রর্া নতামালক প্রলিারচত কলি তলব 
আল্লাহি কালি আেয় প্রাথণনা কি। রনশ্চয় রতরন 
সবণলোতা, সবণজ্ঞ। (সূিা ফুরস্স্স্বোত ৩৬ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 

ن  ٱ إِنَ  ﴿ ي و  ٱ ََّلِ ق  ا ا  َت ُهم   إِذ  َس ٰ  م  ِفر ط  ن   ئ ي  ٱ ّمِ َش ُروا   نِ ط   ل َك ا ت ذ  إِذ  ب   ُهم ف  ن  ُم و  ﴾ ٢٠١ ِصُ
 [  211: االعراف]

অথণাৎ রনশ্চয়ই যািা সাবধ্ান হয়, যখন শয়তান তালদিলক 
কুমন্ত্রর্া নদয়, তখন তািা আত্ম্-সলচতন হয় এবং তৎের্াৎ 
তালদি চেু খুলে যায়। (সূিা আ’িাফ ২০১ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 

ن  ٱو   ﴿ ي ا ََّلِ وا   إِذ  لُ ع  ةً ف    ف  ش  و   ِح
 

و   أ ل ُم ُهم   ا  ظ  س  ُف ن
 

ُروا   أ ك  غ  س  ٱف   ّلَل  ٱ ذ  وا  ت  ُر ِ  ف  ب ُو ن ن ِهم  َِّلُ م  غ   و  رُ ّي   فِ
ُوب  ٱ ن َِّل  َُّل ل م   ّلَلُ ٱ إ وا   و  ا َع     يُِصُ وا   م  لُ ع  ع   و ُهم   ف  ون  ّي  ٰ  ١٣٥ ل ُم ل  و 

ُ
ا   ئِك  أ ّز  ر َمغ   ؤُُهمج  ة ر  ن فِ م   ّمِ ِِه ّب  َر

  َٰ يت    تر و ج  ن رِ اُت    ِم ِه   ٱ ت
ن  خ    رُ ه   ن  ل   ي ۡ  ِِلِ ا ه  ِي ِع   ف ن ج   م  و 

 
ِي  ع   ل  ٱ رُ أ ل   ،135: عمران ال] ﴾ ١٣٦ ِم

136  ] 



 

827 

অথণাৎ যািা নকান অশ্লীে কাজ কলি নফেলে অথবা রনলজলদি 
প্ররত জুেুম কিলে আল্লাহলক স্মির্ কলি এবং রনলজলদি পালপি 
জনয েমা প্রাথণনা কলি। আি আল্লাহ িাড়া আি নক পাপ েমা 
কিলত পালি? এবং তািা যা [অপিাধ্] কলি নফলে তালত নজলন-
শুলন অিে থালক না। ঐ সকে নোলকি প্ররতদান তালদি 
প্ররতপােলকি কালি েমা এবং জান্নাত; যাি রনলচ নদীসমূহ 
প্রবারহত। নসখালন তািা  রচিকাে থাকলব। এবং [সৎ]কমণশীেলদি 
পুিস্কাি কতই না উত্তম। (সূিা আলে ইমিান ১৩৫ -১৩৬ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, ﴿   و ُب ُو ت ِل   ا  و  ِ ٱ إ يًعا ّلَل ِ يُه   َج 
 

ؤ  ل  ٱ أ ون  ُم ُن ُكم   ِم لَ  ل ع 
ف   ون  ُت ُِح [ 31:  انلور] ﴾ ٣١ ل  

অথণাৎ নতামিা সকলে আল্লাহি রদলক তওবা [প্রতযাবতণন] 
কি, যালত নতামিা সফেকাম হলত পাি। (সূিা নূি ৩১ আয়াত) 

ّ صىل اهلل عليه وسلم  1/1916 َريَرَة ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبِ يِب ه 
َ
َوَعْن أ

ْل : َفَقاَل ِف َحلِِفِه َمْن َحلََف »: قَاَل  زذى، فَلَْيق  ، َوَمْن : بِالالذِت َوالع  َ إالذ اهلل  الَ إَِلى
ّْق : قَاَل لَِصاِحبِه  قَاِمْرَك فَلَْيتََصدذ

 
 متفق عليه. «َتَعاَل أ

১/১৮১৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি কসম কলি 
বলে, ‘োত ও উযযাি কসম’, নস নযন ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। 
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আি নয বযরি তাি সেীলক বলে, ‘এস নতামাি সালথ জুয়া নখরে’, 
নস নযন সাদকাহ কলি।’’ (বুখািী-মুসরেম) 816  

                                                           
816 সহীহুে বুখািী ৪৮৬০, ৬১০৭, ৬৩০১, ৬৬৫০, মুসরেম ১৬৪৭, রতিরমযী 

১৫৪৫, নাসায়ী ৩৭৭৫, আবূ দাউদ ৩২৪৭, ইবনু মাজাহ ২০৯৬, আহমাদ 
৮০২৫ 
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لَحِ   كَِتاب  الَْمْنث ْوَراِت َوالْم 

অধ্যায় [১৮] : রবরবধ্ রচত্তকর্ণী হারদসসমূহ 

اَعِة وََغْىرَِها -111 اِط الّسذ اِل وَاََْشَ جذ  بَاب  اََحاِديِْث اّدلذ

পরিলেদ - ৩৭০ : দাজ্জাে ও রকয়ামলতি রনদশণনাবেী 
সম্পলকণ 

ول اهلِل صىل : قاََل  ريض اهلل عنهَعِن انَلَواِس بِن َسمَعاَن  1/1917 َذَكَر رَس 
ِفيِه َوَرَفَع َحََّت َظنََناه  ِِف َطائَِفِة اهلل عليه وسلم ادَلَجاَل َذاَت َغَداٍة، فََخَفَض 

ْم ؟»: فَلََما ر ْحنَا إيَلِْه، َعَرَف ذلَِك ِفينَا، فَقاَل . انَلْخِل  يَا : ق لْنَا  «َما َشأن ك 
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َذَكْرَت ادَلَجاَل الَغَداَة، فََخَفْضَت ِفيِه  رَس 

ْم، »: َناه  ِِف َطائَِفِة انلَْخِل، َفَقاَل َوَرَفْعَت، َحََّت َظنَ  ْخَوف ِِن َعلَْيك 
َ
اِل أ جذ َغرْي  اّدلذ

ْم،  ْج َولَّْست  فِيك  ْم ؛ َوإِْن ََيْر  ه  د ونَك  نَا َحِجيج 
َ
ْم، فَأ نَا فِيك 

َ
ْج وَأ إِْن ََيْر 

ّْسلٍِم  ّ م 
ِ
ٌؤ َحِجيج  َنْفِّسِه، َواهلل  َخلِيَفِت لََعَ لُك  َشاٌب َقَطٌّط َعْين ه   إِنذه  . فَاْمر 

 َعلَْيِه 
ْ
ْم، فَلْيَْقرَأ ْدَرَكه  ِمْنك 

َ
زذى بِن َقَطٍن، َفَمْن أ ه  بَعْبِد الع  َشبِّه 

 
ِّن أ

َ
َطافَِيٌة، َكأ

اِم َوالِعَراِّق، َفَعاَث يَِميناً وَََعَث  وَرةِ الَكْهِف؛ إِنذه  َخارٌِج َخلذًة َبْيَ الّشذ فََواتَِح س 
رِْض ؟ قَاَل : ق لْنَا  «بَاَد اهللِ فَاثْب ت واِشَماالً، يَا عِ 

َ
ْث ه  ِِف األ وَل اهلِل، َوَما بل  : يَا رَس 

وَن يَْوماً » ْرَبع 
َ
يذاِمِه : أ

َ
ْمَعٍة، وََسائِر  أ يَْوٌم َكَّسنٍَة، َويَْوٌم َكَّشْهٍر، َويَْوٌم َكج 
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مْ  يذاِمك 
َ
وَل اهلِل، فََذلَِك ايلَْوم  ا: ق لْنَا  «َكأ تَْكِفينَا ِفيِه َصاَلة  يَا رَس 

َ
ََّلِي َكَسنٍَة أ

وا ََل  قَْدَره  »: يَْوٍم ؟ قَاَل  ر  رِْض ؟: ق لْنَا .  «الَ، اقْد 
َ
ه  ِِف األ اع  وَل اهلِل، َوَما إرَِْسَ  يَا رَس 

وه م َفي ؤمِن وَن بِِه »: قَاَل  ِِت لََعَ الَقْوِم، فَيْدع 
ْ
، َفَيأ يح  ََكلَغْيِث اْسَتْدبََرتْه  الِرّ

، َفََت وح  َعلَْيِهْم وَ  ْرَض َفت نْبِت 
َ
، َواأل َماَء َفت ْمِطر  ر  الّسذ يَّْسَتِجيب وَن ََل ، َفَيأم 

، ث مذ يَأِِت الَقْوَم  ه  َخَواَِصَ َمدذ
َ
وَعً، وَأ ْسَبَغه  ُض  

َ
ْطَوَل َما ََكنَْت ذ رًى وَأ

َ
ْم أ َسارَِحت ه 

ْم، َفرَي ُدوَن َعلَْيِه قَوََل ، فَ  وه  ْمِحلَِي لَيَْس َفَيْدع  وَن م  ْم، َفي ْصبِح  يَْنَصف  َعْنه 
ول  لََها  ُر بِاْلَِرَبِة َفَيق  ْمَوالِِهْم، َويَم 

َ
ٌء ِمْن أ يِْديِهْم ََشْ

َ
ه  : بِأ ن وَزِك، َفَتتَْبع  ْخِرِِج ك 

َ
أ

ب   ْمَتلِئاً َشَباباً َفَيُْضِ الً م  و رَج  ن وز َها َكَيَعاِسيِب اّنلذْحِل، ث مذ يَْدع  ْيِف، ك  ه  بِالّسذ
 ، ه  يَْضَحك  ، َويََتَهلذل  وَْجه  وه ، َفي ْقبِل  ه  ِجْزّتَلَْيِ َرْمَيَة الَغَرِض، ث مذ يَْدع  َفَيْقَطع 

َو َكذلَِك إْذ َبَعَث اهلل  َتَعاََل الَمِّسيَح اْبَن َمْريََم  ، َفيَزَْنِل  عليه الّسالمَفَبيَْنَما ه 
ْجنَِحِة ِعْنَد الَمَناَرةِ اْلَْيَضاءِ ََشْ 

َ
ْيِه لََعَ أ ، َواِضعاً َكفذ وَدَتْيِ َّيِِقذ ِدَمّشَق َبْيَ َمْهر 

َاٌن ََكللُْؤل ؤ، فاَلَ حَيُِل  َر ِمنه  َج   َرأَسه  َقَطَر، َوإَِذا َرَفَعه  ََتَدذ
َ
، إَِذا َطأَطأ َملََكْيِ

 ِ ه  يَنْتَِْه إ ، َفَيْطل ب ه  لََِكفٍِر ََيِد  رِيَح َنَفِّسِه إالذ َماَت، َوَنَفّس  ََل َحيث  يَنَْتِْه َطْرف ه 
، ث مذ يَأِِت ِعيََس  ٍّ َفَيْقت ل ه  م  عليه الّسالمَحَّتذ ي ْدرَِكه  بَِباِب ّدل  ، قَوماً قَْد َعَصَمه 

َو  ْم بَِدرََجاتِِهْم ِِف اجلَنذِة، َفبَيَْنَما ه  ث ه  َِدّ وِهِهْم َوحي  ، َفيَْمَّسح  َعْن و ج  اهلل  ِمنه 
 ِ ْوََح اهلل  َتَعاََل إََِل ِعيََس َكَذل

َ
ْخرَْجت  ِعَباداً ِِل :  عليه الّسالمَك إِْذ أ

َ
ِِنّ قَْد أ

َ
أ
ْز ِعَباِدي إََِل الُطورِ  َحٍد بِِقَتالِِهْم، فََحِرّ

َ
وَج . الَ يََداِن أل َويَْبَعث  اهلل  يَأج 

 ِ َوائ
َ
ُر أ ّ َحَدٍب يَنِّْسل وَن، َفَيم 

ِ
ْم ِمْن لُك  وَج َوه  رََيةِ َطََبِيذَة َوَمأج  ْم لََعَ ِب  ل ه 

ول وَن  ْم َفَيق  ُر آِخر ه  ب وَن َما فِيَها، َويَم  َْص  : فَيَْْشَ ةً َماٌء، َوحي  لََقْد ََكَن بَِهِذهِ َمرذ
َحِدِهْم َخرْياً  عليه الّسالمنيَُِب اهللِ ِعيََس 

َ
 اّثلذْورِ أل

س 
ْ
وَن َرأ ْصَحاب ه  َحَّتذ يَك 

َ
وَأ
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م  اَلَْوَم، َفرَيَْغب  نيَِِبُ اهللِ ِعيََس ِمْن ِمَئِة د َحِدك 
َ
 عليه الّسالميَناٍر أل

ِْسل  اهلل  َتَعاََل َعلَْيِهم  اّنلذَغَف ِِف رِقَابِِهْم،  ْصَحاب ه   إََِل اهللِ َتَعاََل، َفري 
َ
وَأ

وَن فَْرََس َكَمْوِت َنْفٍس َواِحَدٍة، ث مذ َيْهبِّط  نيَِِبُ اهللِ ِعيََس  عليه  َفي ْصبِح 
ه  الّسالم

َ
ْرِض َمْوِضَع ِشَْبٍ إاِلذ َمأل

َ
وَن ِِف األ ْرِض، فاَلَ ََيِد 

َ
ْصَحاب ه   إََِل األ

َ
، وَأ

ْم، َفرَيَْغب  نيَِِبُ اهللِ ِعيََس  ْم َونَتَن ه  ه  ْصَحاب ه   إََِل اهللِ  عليه الّسالمَزَهم 
َ
وَأ

ْعَنا
َ
ِْسل  اهلل  َتَعاََل َطرْياً َكأ ْم َحيث  َتَعاََل، َفري  ه  ْم، َفَتْطرَح  ِّق اْل ْخِت، َفَتْحِمل ه 

، ث مذ ي ْرِسل  اهلل  ـ َعزذ وََجلذ ـ َمَطراً الَ ي ِكُن ِمنه  َبْيت  َمَدٍر َوالَ َوَبٍر،  َشاَء اهلل 
ْرِض 

َ
لََقِة، ث مذ ي َقال  لأِل َكَها ََكلزذ ْرَض َحَّتذ َيَْت 

َ
نْبِِت َثَمرتَِك، : َفَيْغِّسل  األ

َ
ِدّي أ َور 

انَِة، َويَّْسَتِظلُوَن بَِقْحِفَها، َوي َباَرك  ِِف  ل  الِعَصابَة  مَِن الُرمذ بََرَكَتِك، َفَيْوَمئٍِذ تَأك 
نذ اللّْقَحَة ِمَن اإِلبِِل ّتَلَْكِِف الِفَئاَم ِمَن اّنلذاِس ؛ َواللِّْقَحَة مَِن اْلََقِر 

َ
الِرّْسِل َحَّتذ أ

َن اّنلذاِس، َواللِّْقَحَة ِمَن الَغَنِم ّتَلَْكِِف الَفِخَذ مَِن اّنلذاِس ؛ ّتَلَْكِِف الَقبِيلََة مِ 
ْم ََتَْت آبَاِطِهْم  ه  ذ  حْياً َطيَِّبًة َفَتأخ  ْم َكَذلَِك إِْذ َبَعَث اهلل  َتَعاََل رِ َفَبيَْنَما ه 

ّْسلٍِم ؛ َويَْبََق َِشَار  اّنلذاِس  ّ م 
ِ
ْؤمٍِن َولُك  ّ م 

ِ
ْوَح لُك  وَن فِيَها  َفَتْقبِض  ر  َيَتَهارَج 

اَعة   وم  الّسذ ِر، َفَعلَْيِهْم َتق  َج احل م   رواه مسلم.  «َتَهار 

১/১৮১৭। নাওয়াস ইবলন সামআন িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এক 
সকালে দাজ্জাে সম্পলকণ আলোচনা কিলেন। তালত রতরন একবাি 
রনম্ন সবলি এবং একবাি উচ্চ সবলি বাক িরেমা অবেম্বন 
কিলেন। নশর্ পযণন্ত আমিা [প্রিারবত হলয়] মলন মলন িাবোম 
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নয, নস নযন সামলনি এই নখজুি বার্ালনি মলধ্যই িলয়লি। 
তািপি আমিা যখন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি রনকি নর্োম, তখন রতরন আমালদি উরিগ্নতা নদলখ রজজ্ঞাসা 
কিলেন, ‘‘নতামালদি রক হলয়লি?’’ আমিা বেোম, ‘নহ আল্লাহি 
িসূে! আপরন আজ সকালে দাজ্জাে সম্পলকণ আলোচনা কিলত 
রর্লয় এমন রনম্ন ও উচ্চ কলে বর্ণনা কিলেন, যাি ফলে আমিা 
ধ্াির্া কলি বরস নয, নস নযন নখজুি বার্ালনি মলধ্যই িলয়লি।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘দাজ্জাে িাড়া নতামালদি বযাপালি অনযানয 
রজরনসলক আমাি আিও নবশী িয় হয়। আরম নতামালদি মালঝ 
থাকাকালে দাজ্জাে যরদ আত্ম্প্রকাশ কলি, তাহলে আরম স্বয়ং 
নতামালদি পে নথলক তাি প্ররতলিাধ্ কিব। আি যরদ তাি 
আত্ম্প্রকাশ হয় এবং আরম নতামালদি মালঝ না থারক, তাহলে 
[নতামিা] প্রলতযক বযরি রনজ রনজ আত্ম্িো কিলব। আি আল্লাহ 
স্বয়ং প্ররতরি মুসরেলমি জনয [আমাি] প্ররতরনরধ্ত্ব কিলবন। 

নস দাজ্জাে নব-যুবক হলব, তাি মাথাি নকশিারশ হলব খুব 
নবরশ নকাঁচকালনা। তাি একরি নচাখ [আেুলিি নযায়] নফাো 
থাকলব। নযন নস আবু্দে উযযা ইবলন ক্বাত্বালনি মত নদখলত হলব। 
সুতিাং নতামালদি নয নকউ তালক পালব, নস নযন তাি সামলন 
সূিা কালহ্ফি শুরুি [দশ পযণন্ত] আয়াতগুরে পলড়। নস শাম ও 
ইিালকি মধ্যবতণী স্থালন আরবিূণত হলব। আি তাি ডাইলন-বালম 
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[এরদলক ওরদলক] রফতনা িড়ালব। নহ আল্লাহি বাোিা। [ঐ 
সময়] নতামিা অরবচে থাকলব।’’ 

আমিা বেোম, ‘পৃরথবীলত তাি অবস্থান কতরদন থাকলব?’ 
রতরন বেলেন, ‘‘চরল্লশ রদন পযণন্ত। আি তাি একরি রদন এক 
বিলিি সমান দীঘণ হলব। একরি রদন হলব এক মালসি সমান 
েম্বা। একিা রদন এক সপ্তালহি সমান হলব এবং বারক রদনগুরে 
প্রায় নতামালদি রদনগুরেি সম পরিমার্ হলব।’’ 

আমিা বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! নযরদনরি এক বিলিি 
সমান েম্বা হলব, তালত আমালদি একরদলনি [পাঁচ ওয়ালিি] 
নামাযই রক যলথষ্ট হলব?’ রতরন বেলেন, ‘‘নতামিা [রদন িালতি 
২৪ ঘণ্টা রহসালব] অনুমান কলি নামায আদায় কিলত থাকলব।’’ 

আমিা রজজ্ঞাসা কিোম, িূপৃলষ্ঠ তাি দ্রুত র্রতি অবস্থা 
রকরূপ হলব? রতরন  বেলেন, তীব্র বায়ু তারড়ত নমলঘি নযায় [দ্রুত 
নবলর্ ভ্রমর্ কলি অশারন্ত ও রবপযণয় িড়ালব।] সুতিাং নস রকিু 
নোলকি রনকি আসলব ও তালদিলক তাি রদলক আহ্বান জানালব 
এবং তািা তাি প্ররত ঈমান আনলব ও তাি আলদশ পােন 
কিলব। নস আকাশলক বৃরষ্ট বর্ণর্ কিলত আলদশ কিলব, আকাশ 
আলদশক্রলম বৃরষ্ট বর্ণর্ কিলব। আি জরমনলক [র্াি-পাো] উদ্গত 
কিাি রনলদণশ নদলব। জরমন তাি রনলদণশক্রলম তাই উদ্গত কিলব। 
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সুতিাং [নস সব র্াি-পাো িের্ কলি] সিযায় তালদি র্বারদ 
পশুলদি কঁুজ [ও ঝুঁরি] অরধ্ক উঁচু হলব ও তালদি পাোলন অরধ্ক 
পরিমালর্ দুধ্ িলি থাকলব। উদি পূর্ণ আহাি জরনত তালদি নপি 
িান হলয় থাকলব। অতঃপি দাজ্জাে [অনয] নোলকি রনকি যালব 
ও তাি রদলক [আসাি জনয] তালদিলক আহ্বান জানালব। তািা 
রকন্তু তাি ডালক সাড়া নদলব না। ফলে নস তালদি রনকি নথলক 
রফলি যালব। নস সময় তািা চিম দুরিণলে আক্রান্ত হলয় পড়লব ও 
সবণস্বান্ত হলব। তািপি নস নকান প্রাচীন ধ্বংসসূ্তলপি রনকি রদলয় 
অরতক্রম কিাি সময় নসিালক সলম্বাধ্ন কলি বেলব, ‘তুই নতাি 
র্রেত িেিাণ্ডাি নবি কলি নদ।’ তখন নসখানকাি গুপ্ত 
িেিাণ্ডাি নমৌমারিলদি রনজ িার্ী নমৌমারিি অনুসির্ কিাি মলতা 
[মারি নথলক নবরিলয়] তাি রপিন ধ্িলব। তািপি এক পূর্ণ 
যুবকলক নডলক তালক অস্ত্রাঘালত রিখরণ্ডত কলি তীি রনলেলপি 
েেযমাত্রাি দূিলত্ব রনলেপ কলি নদলব। তািপি তালক ডাক 
নদলব। আি নস উজ্জ্বে সহাসয-বদলন তাি রদলক [অেত শিীলি] 
এরর্লয় আসলব। 

দাজ্জাে এরূপ কমণ-কালণ্ড মগ্ন থাকলব। ইতযবসলি মহান আল্লাহ 

তা‘আো মসীহ ইবন মািয়যাম আোইরহস সাোম-নক 

পৃরথবীলত পাঠালবন। রতরন দালমলস্কি পূলবণ অবরস্থত নশবত রমনালিি 
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রনকি অসণ ও জাফিান রমরেত িলেি দুই বস্ত্র পরিরহত অবস্থায় 
দু’জন রফরিশ্তাি ডানালত হাত নিলখ অবতির্ কিলবন। রতরন যখন 
মাথা রনচু কিলবন, তখন মাথা নথলক রবেু রবেু পারন ঝিলব এবং 
যখন মাথা উঁচু কিলবন, তখনও মরতি আকালি তা র্রড়লয় পড়লব। 
নয কালফিই তাঁি শ্বাস-প্রশ্বালসি নার্ালে আসলব, নস সলে সলে 
প্রার্ হািালব। তাঁি শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁি দৃরষ্ট যত দূি যালব, তত দূি 
নপঁিলব। অতঃপি রতরন দাজ্জালেি সিান চাোলবন। নশর্ পযণন্ত 
[নজরুজালেলমি] ‘েুদ’ প্রলবশ িালি তালক ধ্লি নফেলবন এবং 
অনরতরবেনম্ব তালক হতযা কলি নদলবন। 

তািপি ঈসা আোইরহস সাোম এমন এক জনলর্াষ্ঠীি রনকি 
আসলবন, যালদিলক আল্লাহ তা‘আো দাজ্জালেি চক্রান্ত ও রফতনা 
নথলক মুি নিলখলিন। রতরন তালদি নচহািায় হাত নবাোলবন 
[রবপদমুি কিলবন] এবং জান্নালত তালদি মযণাদাসমূহ সম্পলকণ 
তালদিলক জানালবন। এসব কালজ রতরন বযস্ত থাকলবন এমন সময় 
আল্লাহ তা‘আো তাঁি রনকি অরহ পাঠালবন নয, ‘‘আরম আমাি রকিু 
বাোি আরবিণাব ঘরিলয়রি, তালদি রবরুলদ্ধ কালিা েড়াি েমতা 
ননই। সুতিাং তুরম আমাি রপ্রয় বাোলদি রনলয় ‘তূ্বি’ পবণলত আেয় 
নাও।’’ আল্লাহ তা‘আো য়যা’জুজ-মা’জুজ জারতলক পাঠালবন। তািা 
প্রলতযক উচ্চস্থান নথলক দ্রুত নবলর্ িুলি যালব। তালদি প্রথম দেরি 
ত্বাবািী হ্রদ পাি হবাি সময় তাি সমূ্পর্ণ পারন এমনিালব পান কলি 
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নফেলব নয, তালদি সবণলশর্ দেরি নসখান রদলয় পাি হবাি সময় 
বেলব, এখালন এক সময় পারন রিে। আল্লাহি নবী ঈসা আোইরহস 
সাোম ও তাঁি সাথীিা অবরুদ্ধ হলয় পড়লবন। এমনরক নশর্ পযণন্ত 
তাঁলদি কালি একরি র্রুি মাথা, বতণমালন নতামালদি একশ’রি 
স্বর্ণমুদ্রা অলপো অরধ্ক উত্তম হলব। সুতিাং আল্লাহি নবী ঈসা 
আোইরহস সাোম এবং তাঁি সেীর্র্ আল্লাহি কালি নদা‘আ 
কিলবন। ফলে আল্লাহ তা‘আো তালদি [য়যা’জূজ-মা’জূজ জারতি] 
ঘাড়সমূলহ এক প্রকাি কীি সৃরষ্ট কলি নদলবন। যাি রশকালি 
পরির্ত হলয় তািা এক সলে সবাই মািা যালব। তািপি আল্লাহ 
তা'আোি নবী ঈসা আোইরহস সাোম ও তাঁি সাথীর্র্ রনলচ ননলম 
আসলবন। তািপি [এমন অবস্থা ঘিলব নয,] নসই অঞ্চে তালদি 
মৃতলদহ ও দুর্ণলি িলি থাকলব; এক রবঘত জায়র্াও তা নথলক 
খারে থাকলব না। সুতিাং ঈসা আোইরহস সাোম ও তাঁি সেীিা 
আল্লাহি কালি নদা‘আ কিলবন। ফলে রতরন বুখতী উলিি ঘালড়ি 
নযায় বৃহদকায় এক প্রকাি পারখ পাঠালবন। তািা উি োশগুরেলক 
তুলে রনলয় রর্লয় আল্লাহ নযখালন চাইলবন নসখালন রনলয় রর্লয় 
রনলেপ কিলব। তািপি আল্লাহ তা‘আো এমন প্রবে বৃরষ্ট বর্ণর্ 
কিলবন নয, নকান ঘি ও রশরবি বাদ পড়লব না। সুতিাং সমস্ত 
জরমন ধু্লয় মসৃর্ পাথলিি নযায় অথবা স্বে কাঁলচি নযায় পরিষ্কাি 
হলয় যালব। তািপি জরমনলক আলদশ কিা হলব নয, ‘তুরম আপন 
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ফে-মূে যথািীরত উৎপন্ন কি ও রনজ বিকত পুনিায় রফরিলয় 
আন।’ সুতিাং [বিকলতি এত িড়ািরড় হলব নয,] একদে নোক 
একরি মাত্র ডারেম ফে িের্ কলি পরিতৃপ্ত হলব এবং তাি নখাসাি 
নীলচ িায়া অবেম্বন কিলব। পশুি দুলধ্ এত প্রাচুযণ প্রদান কিা হলব 
নয, একরি মাত্র দুগ্ধবতী উিনী একরি সম্প্রদালয়ি জনয যলথষ্ট হলব। 
একরি দুগ্ধবতী র্ািী একরি নর্ালত্রি জনয যলথষ্ট হলব। আি একরি 
দুগ্ধবতী িার্ী কলয়করি পরিবালিি জনয যলথষ্ট হলব। 

তািা ঐ অবস্থায় থাকলব, এমন সময় আল্লাহ তা‘আো এক 
প্রকাি পরবত্র বাতাস পাঠালবন, যা তালদি বর্লেি নীলচ রদলয় 
প্রবারহত হলব। ফলে প্রলতযক মুসরেম নি-নািীি জীবন হির্ 
কিলব। তািপি নস্রফ দুবৃণত্ত ও অসৎ মানুর্জন নবঁলচ থাকলব, যািা 
এই ধ্িাি বুলক র্াধ্াি নযায় প্রকালশয নোকচেুি সামলন বযরিচালি 
রেপ্ত হলব। সুতিাং এলদি উপলিই সংঘরিত হলব মহাপ্রেয় 
[রকয়ামত]।’’ (মুসরেম)817  

ّ بِن ِحَراٍش، قَاَل . 2/1919 نَصارِي : َوَعْن ِربيِعِ
َ
وٍد األ يِبْ َمسع 

َ
ِاْنَّطلَْقت  َمَع أ

َذيَفَة بِن ايلََمانِ  وٍد  إََِل ح  ب و َمْسع 
َ
وِل اهلِل : ، َفَقاَل ََل  أ ثِِْن َما َسِمْعَت ِمْن رَس  َحِدّ

، َوإِنذ َمَعه  َماًء َونَاراً، »: صىل اهلل عليه وسلم، ِِف ادَلَجاِل، قَاَل  ج  اَل ََيْر  جذ إِنذ اّدلذ
                                                           
817 মুসরেম ২৯৩৭, রতিরমযী ২২৪০, ৪০০১, আবূ দাউদ ৪৩২১, ইবনু মাজাহ 

৪০৭৫, আহমাদ ১৭১৭৭ 
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ِي  ا اَّلذ مذ
َ
، وَأ ِْرّق  ِي يََراه  اّنلذاس  َماًء َفَناٌر َت  ا اَّلذ مذ

َ
يََراه  اّنلذاس  نَاراً، َفَماٌء بَارٌِد فَأ

ي يَراه  نَاراً، فَإِنذه  َماٌء َعْذٌب َطيٌِّب . َعْذٌب  ْم، فَلْيََقْع ِِف اَّلذ ْدَرَكه  ِمْنك 
َ
 «َفَمْن أ

 متفق عليه. َوأنَا قَْد َسِمْعت ه  : فقال أبو مسعود

২/১৮১৮। রিবঈ ইবলন রহিাশ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আবূ মাসঊদ আনসািী িারদয়াল্লাহু আনহু-এি সলে 
আরম হুযাইফা ইবলন ইয়ামান িারদয়াল্লাহু আনহু-এি রনকি নর্োম। 
আবূ মাসঊদ তাঁলক বেলেন, ‘দাজ্জাে সম্পলকণ যা আপরন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম হলত শুলনলিন, তা আমালক বর্ণনা 
করুন।’ রতরন বেলত োর্লেন, ‘দাজ্জালেি আরবিণাব ঘিলব। তাি 
সলে থাকলব পারন ও আগুন। যালক নোক পারন মলন কিলব, বাস্তলব 
তা দগ্ধ-কািী আগুন এবং নোলক যালক আগুন বলে মলন কিলব, তা 
বাস্তলব সুরমষ্ট শীতে পারন হলব। অতএব নতামালদি মলধ্য নয নকউ 
তালক [নদখলত] পালব, নস নযন তালত পরতত হয় যালক আগুন মলন 
কলি। নকননা, তা বাস্তলব রমষ্ট উত্তম পারন।’ আবূ মাসঊদ 
িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ হারদসরি আরমও [স্বয়ং] িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি। (বুখািী-মুসরেম) 818  

                                                           
818 সহীহুে বুখািী ৩৪৫০-৩৪৫২, ২০৭৭, ২৩৯১, ৩৪৭৯, ৬৪৮০, ৭১৩০, 

মুসরেম ২৫৬০, ২৯৩৪, ২৯৩৫, নাসায়ী ২০৮০, ইবনু মাজাহ ২৪২০, 
আহমাদ ২২৭৪২, ২২৮৪৩, ২২৮৭৫, ২২৯৫৩, দালিমী ২৫৪৬ 
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َما، قاََل . 3/1919  قَاَل : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن َعمِرو بِن الَعاِص ريَِضَ اهلل  َعنْه 
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ْربَِعَي، الَ »: رَس 

َ
ث  أ ِِت َفَيْمك  مذ

 
ال  ِِف أ جذ ج  اّدلذ ََيْر 

ْرَبِعَي ََعماً، َفيَْبَعث  اهلل  تَعاََل ِعيََس 
َ
و أ

َ
ْرَبِعَي َشْهراً، أ

َ
و أ

َ
ْرَبِعَي يَوماً أ

َ
ْدرِي أ

َ
أ

، ث مذ  ه  ث  اّنلذاس  َسْبَع ِسنَِي لَيَس بََي اثْنَِي اْبَن َمْريََم، َفَيْطل ب ه  َفي ْهلِك  َيْمك 
اِم، فاَلَ َيْبََق لََعَ  حياً بَارَِدةً ِمْن قَِبِل الّشذ  ـ، رِ

َعَداوةٌ، ث مذ ي ْرِسل  اهلل  ـ َعزذ وََجلذ
و إِيَماٍن إاِلذ َقَبَضتْ 

َ
ٍة ِمْن َخرٍي أ َحٌد ِِف قَلْبِِه ِمْثَقال  َذرذ

َ
ْرِض أ

َ
، َحَّتذ لَو وَْجِه األ ه 

ار   ، َفيَْبََق َِشَ َخلَْته  َعلَيِه َحَّتذ َتْقبَِضه  ْم َدَخَل ِِف َكبِِد َجَبٍل، ّدَلَ َحَدك 
َ
نذ أ

َ
أ

وَن  وفاً، َوالَ ي ْنِكر  َباِع، الَ َيْعرِف وَن َمْعر  ْحالَِم الِّسّ
َ
رْيِ، وَأ ِة الطذ اّنلذاِس ِِف ِخفذ
يْ  ْنَكراً، َفَيتََمثذل  لَه م  الّشذ ول  م  ، فَيق  ول وَن : َطان  الَ تَّْسَتِجيب وَن ؟ َفَيق 

َ
نَا : أ ر  َفَما تَأم 

ْم، ث مذ ي ْنَفخ   ه  ْم، َحَّسٌن َعيّش  ه  ْم ِِف َذلَِك َداٌر رِْزق  ْوثَاِن، َوه 
َ
ْم بِِعَباَدةِ األ ر ه  ؟ َفيَأم 

َحٌد إاِلذ أْصََغ َِلتاً َوَرَفَع َِلت
َ
ه  أ ٌل ِف الُصورِ، فاَلَ يَّْسَمع  ه  رَج  ل  َمْن يَّْسَمع  اً، وَأوذ

و قَاَل  -يَل وط  َحْوَض إِبِلِِه َفي ْصَعق  َوي ْصَعق  اّنلذاس  َحوََل ، ث مذ ي ْرِسل  اهلل  
َ
زَْنِل  : أ

ي 
ْجَّساد  اّنلذاِس، ث مذ ي ْنَفخ  فِيِه  -اهلل  

َ
ُل، َفَتنْب ت  ِمنه  أ وِ الِظّ

َ
ُل أ نذه  الطذ

َ
َمَطراً َكأ

ْخرَ 
 
وَن، ث مذ ي َقال  أ ر  ْم قَِياٌم َيْنظ  ْم، : ى فَإَِذا ه  ّك 

ِ ُيَها اّنلذاس  َهل مذ إََل َرب
َ
يَا أ

ْم َمّْسئ ول وَن، ث مذ ي َقال   ْم إِنذه  وه  وا َبْعَث اّنلذارِ َفي َقال  : َوقِف  ْخرِج 
َ
مِْن َكْم ؟ : أ

لٍْف تِّْسَعِمَئٍة َوتِّْسَعًة : َفي َقال  
َ
ِّ أ

اَن ِشيباً، ِمْن لُك  َوتِّْسِعَي؛ فََذلَِك يَوٌم ََيَْعل  الِوّدْلَ
 رواه مسلم. «َوَذلَِك يَوَم ي ْكَّشف  َعْن َساٍّق 

৩/১৮১৯। আবু্দল্লাহ ইবলন আমি  ‘আস িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
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ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আমাি উম্মলতি মলধ্য দাজ্জালেি আরবিণাব 
ঘিলব এবং নস চরল্লশ পযণন্ত অবস্থান কিলব। আরম জারন না 
চরল্লশ রদন, চরল্লশ মাস, না চরল্লশ বিি। সুতিাং আল্লাহ তা‘আো 
ঈসা ইবলন মািয়যাম -নক পাঠালবন। রতরন তালক খঁুলজ নবি কলি 
ধ্বংস কিলবন। অতঃপি নোলকিা [দীঘণ] সাত বিি বযাপী [এমন 
নসৌহাদণযপূর্ণ পরিলবলশ] কাে উদযাপন কিলব, যালত দুজলনি 
পািস্পরিক নকান প্রকাি শত্রুতা থাকলব না। তািপি মহান 
আল্লাহ শাম নদশ নথলক শীতে বায়ু চােু কিলবন যা জরমলনি 
বুলক এমন নকান বযরিলক জীরবত িাড়লব না, যাি অন্তলি অরু্ 
পরিমার্ মেে অথবা ঈমান থাকলব। এমনরক নতামালদি নকউ 
যরদ পবণত-র্লিণ প্রলবশ কলি, তাহলে নসখালনও প্রলবশ কলি তাি 
জীবন নাশ কিলব। [তািপি িূপৃলষ্ঠ] দুবৃণত্ত প্রকৃরতি নোক নথলক 
যালব, যািা কাম-প্রবৃরত্ত চরিতালথণি বযাপালি রেপ্ত র্রত-মান পারখি 
মত হলব, এলক অপলিি রবরুলদ্ধ শত্রুতা ও িিপাত কিাি নেলত্র 
রহংস্র পশুি নযায় হলব। যািা কখলনা িাে কালজি আলদশ কিলব 
না এবং নকান মে কালজ বাধ্া নদলব না। শয়তান তালদি সামলন 
মানবরূপ ধ্াির্ কলি আত্ম্প্রকাশ কিলব ও বেলব, ‘নতামিা 
আমাি আহবালন সাড়া নদলব না?’ তািা বেলব, ‘আমালদিলক 
আপরন রক আলদশ কিলিন?’ নস তখন তালদিলক মূরতণ পূজাি 
আলদশ নদলব। আি এসব কমণকালণ্ড তালদি জীরবকা সেে হলব 
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এবং জীবন সুলখি হলব। অতঃপি রশোয় [প্রেয় বীর্ায়] ফুঁৎকাি 
নদওয়া হলব। নয বযরিই নস শব্দ শুনলব, নসই তাি ঘালড়ি 
একরদক কাত কলি নদলব ও অপি রদক উঁচু কলি নদলব। সবণালগ্র 
এমন এক বযরি তা শুনলত পালব, নয তাি উলিি [জনয পারন 
িাখাি] হওয নেপায় বযস্ত থাকলব। নস রশোি শব্দ নশানামাত্র 
অজ্ঞান হলয় মারিলত পলড় যালব। তাি সালথ সালথ তাি আলশ-
পালশি নোকিাও অজ্ঞান হলয় [ধ্িাশায়ী হলয়] যালব। অতঃপি 
আল্লাহ রশরশলিি নযায় গঁুরড় গঁুরড় বৃরষ্ট পাঠালবন। যাি ফলে পুনিায় 
মানবলদহ [উরদ্ভলদি নযায়] র্রজলয় উঠলব। তািপি যখন 
রিতীয়বাি রশো বাজালনা হলব, তখন তািা উলঠ নদখলত থাকলব। 
তালদিলক বো হলব, ‘নহ নোক সকে! নতামিা নতামালদি 
প্ররতপােলকি রদলক এরর্লয় এলসা।’ [অনয রদলক রফরিশতালদিলক 
হুকুম কিা হলব নয,] ‘নতামিা ওলদিলক থামাও। ওলদিলক 
রজজ্ঞাসাবাদ কিা হলব।’ তািপি বো হলব, ‘ওলদি মধ্য নথলক 
জাহান্নালম নপ্ররিতবয দে নবি কলি নাও।’ রজজ্ঞাসা কিা হলব, 
‘কত নথলক কত?’ বো হলব, ‘প্ররত হাজালি নয়শ’ রনিানববই 
জন।’ বস্তুতঃ এ রদনরি এত িয়ংকি হলব নয, রশশুলক বৃদ্ধ 
বারনলয় নদলব এবং এ রদলনই [মহান আল্লাহ রনজ] পালয়ি নর্ািা 
অনাবৃত কিলবন।’’ (মুসরেম) 819  
                                                           
819 মুসরেম ২৯৪০, আহমাদ ৬৫১৯ 
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نٍَس ريَِضَ اهلل  عَ  4/1921
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : نْه  قَاَل َوَعْن أ قَاَل رَس 

َة َوالَمِديَنَة ؛ َولَيَْس َنْقٌب مِْن »: وسلم ال  إاِلذ َمكذ جذ لَيَس ِمْن بَََلٍ إاِلذ َسَيَطؤ ه  اّدلذ
بََخِة، َفََتْج   َما، َفَيزَْنِل  بالّسذ ه  ْنَقابِِهَما إاِلذ َعلَْيِه الَمالَئَِكة  َصافَِّي ََتْر س 

َ
ف  أ

نَافٍِق  ذ ََكفٍِر َوم  ِْرج  اهلل  ِمْنَها لُك   رواه مسلم.  «الَمِدينَة  ثاَلََث رََجَفاٍت، َي 

৪/১৮২০। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মক্কা 
ও মরদনা বযতীত অনয সব শহলিই দাজ্জাে প্রলবশ কিলব। মক্কা 
ও মরদনাি রর্রিপলথ রফরিশতািা সারিবদ্ধিালব দাঁরড়লয় উি 
শহিিলয়ি প্রহিায় িত থাকলবন। দাজ্জাে [মরদনাি রনকিস্থ] 
বােুময় নোনা জরমলত অবতির্ কিলব। নস সময় মরদনা রতনবাি 
নকঁলপ উঠলব। মহান আল্লাহ নসখান নথলক প্রলতযক কালফি ও 
মুনারফকলক নবি কলি নদলবন।’’ (মুসরেম)820  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : وَعنه 5/1921 َن رَس 
َ
اَل ِمْن »: أ جذ يَتَْبع  اّدلذ

َيالَِّسة   لْفاً َعلَْيِهم الطذ
َ
وَن أ ْصَبَهاَن َسْبع 

َ
وِد أ  رواه مسلم.  «َيه 

৫/১৮২১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আসফাহান 

                                                           
820 সহীহুে বুখািী ১৮৮১, ৭১২৪, ৭১৩৪, ৭৪৭৩, মুসরেম ২৯৪৩, রত২২৪২, 

আহমাদ ১১৮৩৫, ১২৫৭৪, ১২৬৭৬, ১২৭৩২, ১২৯৮০, ১৩০৮৩, ১৩৫৩৫ 
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[ইিালনি একরি প্ররসদ্ধ শহলি]ি সত্তি হাজাি ইয়াহুদী দাজ্জালেি 
অনুসির্ কিলব; তালদি কাঁলধ্ থাকলব ত্বাইলেসী রুমাে।’’ 
(মুসরেম) 821  

يٍك ريَِضَ اهلل  َعنَْها  6/1922 ِمّ رَشِ
 
َنَها َسِمَعِت انَليِِبَ صىل اهلل : َوَعْن أ

َ
أ

ول   اِل ِِف اجِلَبالِ ََلَْنفِ »: عليه وسلم، َيق  جذ  رواه مسلم.  «َرنذ اّنلذاس  ِمَن اّدلذ

৬/১৮২২। উলম্ম শািীক িারদয়াল্লাহু আনহা িারদয়াল্লাহু আনহা 
হলত বরর্ণত, রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনলিন নয, ‘‘অবশযই নোলকিা দাজ্জালেি িলয় িীত হলয় 
পারেলয় রর্লয় পবণলত আেয় গ্রহর্ কিলব।’’ (মুসরেম)822  

َما، قَاَل  7/1923 َصنٍي ريَِضَ اهلل  َعنْه  وَل : َوَعْن ِعمَراَن بِن ح  َسِمْعت  رَس 
ول   ْكََب  »: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق 

َ
ْمٌر أ

َ
اَعِة أ َما َبْيَ َخلِْق آَدَم إََِل قِيَاِم الّسذ

الِ  جذ  رواه مسلم.  «ِمَن اّدلذ

৭/১৮২৩। ইমিান ইবলন হুস্বাইন িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনরি, ‘‘আদলমি জন্মেগ্ন নথলক রনলয় 
রকয়ামত সংঘরিত হওয়া পযণন্ত দাজ্জালেি [রফতনা-ফযাসাদ] অলপো 

                                                           
821 মুসরেম ২৯৪৪, আহমাদ ১২৯৩১ 
822 মুসরেম ২৯৪৫, রতিরমযী ৩৯৩০, আহমাদ ২৭০৭৩ 
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অনয নকান রবর্য় [বড় রবপজ্জনক] হলব না।’’ (মুসরেম)823  

ّ صىل اهلل عليه وَ  9/1924 يِب َسِعيٍد اخل درِِيّ ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبِ
َ
َعْن أ

اه  الَمَّسالِح  »: وسلم قَاَل  ؤِمنَِي َفيََتلَقذ ٌل مَِن الم  ه  قَِبلَه  رَج  ال  َفَيَتوجذ جذ ج  اّدلذ : ََيْر 
ال  جذ ول وَن ََل  . َمَّسالِح  اّدلذ ْيَن َتْعِمد  ؟ َفيَق  : فَيق 

َ
ِي : ول  إََِل أ ْعِمد  إََِل َهَذا اَّلذ

َ
أ

ول وَن ََل  . َخَرَج  ول  : َفيَق  َِّنا ؟ َفَيق  َوَما ت ْؤِمن  بَِرب
َ
َِّنا َخَفاٌء : أ ول وَن ! َما بَِرب : َفيَق 

ْم ِْلَْعٍض . اْقت ل وه   ه  ول  َبْعض  َحداً : فَيق 
َ
ْن َتْقت ل وا أ

َ
ْم أ ْم َرُبك  لَيَْس قَْد َنَهاك 

َ
أ

ونَه   ْؤِمن  قَاَل د  اِل، فَإَِذا َرآه  الم  جذ وَن بِِه إََِل اّدلذ ، إِنذ : ؟ َفَيْنَطلِق  ُيَها اّنلذاس 
َ
يَا أ

ال  بِِه  جذ ر  اّدلذ ول اهللِ صّل اهلل عليه وسلم ؛ َفيَأم  ِي َذَكَر َرس  اَل اَّلذ جذ َهَذا اّدلذ
ول   ُجوه  : فَي َّشبذح  ؛ َفيَق  وه  َوش  ذ  ول  َفي وَسع  َظ . خ  باً، َفيَق  َوَما : ْهر ه  َوَبْطن ه  َُضْ

َ
أ

ول   اب  : ت ْؤِمن  ِِب ؟ َفَيق  نَْت الَمِّسيح  الَكذذ
َ
َفي ْؤَمر  بِِه، َفي ْؤََش  بِا نَّْشارِ مِْن ! أ

َّق َبْيَ رِْجلَْيِه  َفِرّ ال  َبْيَ الِقْطَعَتْيِ ث مذ َيق  . َمْفرِقِِه َحَّتذ ي  جذ : ول  ََل  ث مذ َيْمَِش اّدلذ
ْم، فَيَّْسَتوِي قَائِماً  ول  ََل  . ق  ول  : ث مذ َيق  ت ْؤِمن  ِِب ؟ َفَيق 

َ
َما اْزَدْدت  فِيَك إاِلذ : أ

ول  . بَِصرَيةً  َحٍد مَِن اّنلذاِس ؛ : ث مذ َيق 
َ
ُيَها اّنلذاس  إنذه  الَ َيْفَعل  َبْعِدي بِأ

َ
يَا أ
ال  َِلَْذَِبَه   جذ ه  اّدلذ ذ  َاساً، فاَلَ َفَيأخ  ، َفيَْجَعل  اهلل  ِما َبْيَ َرَقَبتِِه إََل تَْرق َوتِِه حن 

نذه  
َ
ه  بَِيَديِْه َورِْجلَْيِه َفَيْقِذف  بِِه، َفَيْحَّسب  اّنلذاس  أ ذ  يَّْسَتِطيع  إََِلِه َسبِيالً، َفَيأخ 

لِِْقَ ِِف اجَلنذةِ 
 
َما أ ول  اهللِ صّل اهلل عليه وسلم َفَقاَل رَ .  «قََذفَه  إََل اّنلذارِ، َوإِنذ س 

ْعَظم  اّنلذاس َشَهاَدةً ِعنَد َرِبّ الَعالَِميَ »:
َ
وروى ابلخاري . رواه مسلم .  «َهَذا أ

 .بعضه بمعناه 
                                                           
823 মুসরেম ২৯৪৬, ১৫৮২০, ১৫৮৩১, ১৫৩৩ 
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৮/১৮২৪। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘দাজ্জালেি আরবিণাব 
হলে মুমীনলদি মধ্য নথলক একজন মুরমন তাি রদলক অগ্রসি হলব। 
তখন [পরথমলধ্য] দাজ্জালেি সশস্ত্র প্রহিীলদি সালথ তাি নদখা হলব। 
তািা তালক রজজ্ঞাসা কিলব, ‘নকান্ রদলক যাবাি ইো কিি?’ নস 
উত্তলি বেলব, ‘নয বযরিি আরবিণাব ঘলিলি, তাি কালি নযলত 
চারে।’ তািা তালক বেলব, ‘তুরম রক আমালদি প্রিুি প্ররত রবশ্বাস 
স্থাপন কি না?’ নস উত্তি নদলব, ‘আমালদি প্রিু [আল্লাহ নতা] গুপ্ত 
নন নয, [অনয কাউলক প্রিু বারনলয় মানলত োর্ব]।’ [এরূপ শুলন] 

তািা বেলব, ‘এলক হতযা কলি দাও।’ তখন তািা রনলজলদি মলধ্য 
এলক অপিলক বেলব, ‘নতামালদি প্রিু রক নতামালদিলক রনলর্ধ্ 
কলিনরন নয, নতামিা তাি রবনা অনুমরতলত কাউলক হতযা কিলব 
না?’ ফলে তািা ঐ মুমীনলক ধ্লি দাজ্জালেি কালি রনলয় যালব। 
যখন মুরমন দাজ্জােলক নদখলত পালব, তখন নস [স্বতঃসূ্ফতণিালব] 
বলে উঠলব, ‘নহ নোক সকে! এই নসই দাজ্জাে, যাি সম্পলকণ 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আলোচনা কিলতন।’ 
তখন দাজ্জাে তাি জনয আলদশ নদলব নয, ‘ওলক উপুড় কলি 
নশায়ালনা নহাক।’ তািপি বেলব, ‘ওলক ধ্লি ওি মুলখ-মাথায় 
প্রচন্ডিালব আঘাত কি।’ সুতিাং তালক নমলি নমলি তাি নপি ও 
রপঠ চওড়া কলি নদওয়া হলব। তখন নস [দাজ্জাে] প্রশ্ন কিলব, 
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‘তুরম আমাি প্ররত রবশ্বাস িাখ?’ নস উত্তি নদলব, ‘তুই নতা মহা 
রমথযাবাদী মসীহ।’ সুতিাং তাি সম্পলকণ আবাি আলদশ নদওয়া 
হলব, ফলে তাি মাথাি রসঁরথি উপি কিাত নিলখ তালক রিখন্ড কলি 
নদওয়া হলব; এমনরক তাি পা-দুলিালক আোদা কলি নদওয়া হলব। 
তািপি দাজ্জাে তাি নদহ খন্ডিলয়ি মাঝখালন হাঁিলত থাকলব এবং 
বেলব, ‘উঠ।’ সুতিাং নস [মুমীন] উলঠ নসাজা হলয় দাঁরড়লয় যালব! 
দাজ্জাে আবাি তালক প্রশ্ন কিলব, ‘তুরম রক আমাি প্ররত ঈমান 
আনি?’ নস জবাব নদলব, ‘নতাি সম্পলকণ নতা আমাি ধ্াির্া আিও 
দৃঢ় হলয় নর্ে।’ তািপি মুরমন বেলব, ‘নহ নোক সকে! আমাি 
পলি ও অনয কালিা সালথ এরূপ [রনমণম] আচির্ কিলত পািলব 
না।’ সুতিাং দাজ্জাে তালক যলবহ কিাি মানলস ধ্িলব। রকন্তু 
আল্লাহ তাি ঘাড় নথলক কোরস্থ পযণন্ত তামায় পরির্ত কলি নদলবন। 
ফলে দাজ্জাে তালক যলবহ কিাি নকান উপায় খঁুলজ পালব না। 
তািপি তাি হাত-পা ধ্লি িুঁলড় নফলে নদলব। তখন নোলক ধ্াির্া 
কিলব নয, নস তালক আগুলন রনলেপ কিে। রকন্তু [বাস্তলব] তালক 
জান্নালত রনলেপ কিা হলব।’’ অতঃপি িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, ‘‘রবশ্বচিাচলিি পােনকতণাি রনকি ঐ 
বযরিই সবাি নচলয় বড় শহীদ।’’ [মুসরেম, ইমাম বুখািী অনুরূপ অলথণ এি 
রকিু অংশ বর্ণনা কলিলিন।]824  

                                                           
824 সহীহুে বুখািী ১৮৮২, ৭১২৩, মুসরেম ২৯৩৮, আহমাদ ১০৯২৫, ১১৩৪৩ 
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ِغْيَ  9/1925 عبََة وََعِن الْم  وَل : قَاَل  ريض اهلل عنهِة بِن ش  َحٌد رَس 
َ
َل أ

َ
َما َسأ

ّتْل ه  ؛ َوإِنَه  قَاَل يِل 
َ
ْكَْثَ ِمَما َسأ

َ
َما »: اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعن ادَلَجاِل أ

َك؟ ُ ول وَن : ق لْت   «يَُض  ْم َيق  ْْبٍ َوَنَهَر َماٍء : إَِنه  ْهَون  ه  »: قَاَل . إَِن َمَعه  َجبََل خ 
َ
َو أ

 متفق عليه.  «لََعَ اهللِ ِمْن َذلَك 

৯/১৮২৫। মুর্ীিা ইবলন শু‘বা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
দাজ্জাে সম্পলকণ যত রজজ্ঞাসা কলিরি, তাি নচলয় নবরশ আি নকউ 
কলিরন। রতরন আমালক বেলেন, ‘‘ও নতামাি রক েরত কিলব?’’ 
আরম বেোম, ‘নোলকিা বলে নয, তাি সালথ রুরিি পাহাড় ও 
পারনি নহি থাকলব।’ রতরন বেলেন, ‘‘আল্লাহি কালি তা অরত 
সহজ।’’ (বুখািী-মুসরেম)825  

نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  11/1926
َ
ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ّ إاِلذ »: وسلم ، َوإِنذ َما ِمْن نيَِِبٍ ْعَور 
َ
الَ إِنذه  أ

َ
اَب، أ ْعَوَر الَكذذ

َ
َته  األ مذ

 
نَْذَر أ

َ
 َوقَْد أ

ْعَوَر، َمْكت وٌب َبْيَ َعْينَْيِه ك ف ر
َ
ْم ـ َعزذ وََجلذ ـ لَيَْس بِأ  متفق عليه.  «َربذك 

১০/১৮২৬। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘এমন 

                                                           
825 সহীহুে বুখািী ৭১২২, মুসরেম ২৯৩৯, ইবনু মাজাহ ৪০৭৩, আহমাদ 

১৭৬৯০, ১৭৭০২, ১৭৭৩৯ 
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নকান নবী ননই, রযরন রনজ উম্মতলক মহা-রমথযাবাদী কানা [দাজ্জাে] 
সম্পলকণ সতকণ কলিনরন। রকন্তু [মলন িাখলব,] নস [এক নচালখি] 
কানা হলব। আি রনশ্চয় নতামালদি মহামরহমারিত প্ররতপােক কানা 
নন। তাি কপালে ‘কাফ-ফা-িা’ [কালফি] শব্দ নেখা থাকলব।’’ 
(বুখািী-মুসরেম)826  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  11/1927 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

َث بِِه نيَِِبٌ قَوَمه  »: عليه وسلم اِل َما َحدذ جذ ْم َحِديثاً َعِن اّدلذ ث ك  َحِدّ
 
الَ أ

َ
إِنذه  ! أ

، َوإِنذه  يَِِجء  َمَعه  بِِمثاِل ا عَور 
َ
ول  إِنذَها اجلَنذة  ِِهَ اّنلذار  أ .  «جلنذِة َواّنلذارِ، فَالذِِت َيق 

 متفٌق عليهِ 

১১/১৮২৭। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নশান! নতামালদিলক দাজ্জাে সম্পলকণ আরম রক এমন কথা বেব 
না, যা নকান নবীই তাঁি জারতলক বলেনরন? তা হে এই নয, নস 
হলব কানা। আি নস রনলজি সালথ রনলয় আসলব জান্নাত ও 
জাহান্নালমি মত রকিু। যালক নস জান্নাত বেলব, বাস্তলব নসিাই 

                                                           
826 সহীহুে বুখািী ৭১৩১, ৭৪০৮, মুসরেম ২৯৩০, রতিরমযী ২২৪০, আবূ 

দাউদ ৪৩১৬, আহমাদ ১১৫৯৩, ১১৭৩৫, ১২৩৫৯, ১২৬৬৮, ১২৭৩৭, 
১২৭৯৪, ১২৯৭২, ১২৯৮১, ১৩০২৬, ১৩১৮৭, ১৩২০৯, ১৩৫১৩, ১৩৬৮০ 
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জাহান্নাম হলব।’’ (বুখািী-মুসরেম) 827  

َما  12/1929 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  وَل اهللِ : وََعِن ابِن ع  َن رَس 
َ
 صىل اهلل عليه أ

الَ إِنذ »: وسلم َذَكَر ادَلَجاَل َبنْيَ َظْهَرايَن انَلاِس، َفَقاَل 
َ
ْعَوَر، أ

َ
إنذ اهلَل لَيَْس بِأ

ْعَور  الَعْيِ اَل ْمََّن، َكأنذ َعْيَنه  ِعَنَبٌة َطافَِيةٌ 
َ
اَل أ جذ  متفق عليه. «الَمِّسيَح اّدلذ

১২/১৮২৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নোকলদি সামলন 
দাজ্জাে সংক্রান্ত আলোচনা কলি বেলেন, ‘‘রনশ্চয় আল্লাহ কানা 
নন। সাবধ্ান! মসীহ দাজ্জালেি ডান নচাখ কানা এবং তাি নচাখরি 
নযন [গুে নথলক] নিলস ওঠা আেুি।’’ (বুখািী-মুসরেম) 828   

* [অথণাৎ অনয নচাখরিি তুেনায় এ নচাখরি বাইলি নবরিলয় থাকলব।] 

َريَرَة ريض اهلل عنه 13/1929 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

وَد، َحَّتذ ََيَْتبَِئ »: وسلم قَاَل  وَن اَلَه  ّْسلِم  َقاتَِل الم  اَعة  َحَّتذ ي  وم  الّسذ الَ َتق 
جَ  وِدُي ِمْن َوَراء احَلَجِر َوالّشذ َجر  . ِر اَلَه  ول  احلََجر  َوالّشذ ّْسلِم  َهَذا : َفيَق  يَا م 

                                                           
827 সহীহুে বুখািী ৩৩৩৮, মুসরেম ২৯৩৬ 
828 সহীহুে বুখািী ১৩৫৫, ২৬৩৮, ৩০৫৫-৫০৫৭, ৩৩৩৭, ৩৪৪০, ৩৪৪১, 

৫৯০২, ৬১৭৩, ৬৬১৮, ৬৯৯৯, ৭০২৬, ৭১২৭, ৭১২৮, ৭৪০৭, মুসরেম 
১৬৯, ১৭১, ২৯৩১, আহমাদ ৪৭২৯, ৪৭৮৯, ৪৯৫৭, ৫৫২৮, ৫৯৯৭, 
৬০৬৪, ৬১৫০, ৬২৭৬, ৬৩২৪, ৬৩২৭, ৬৩৮৯ 
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ودِ  وِدٌي َخلِِْف َتَعاَل فَاْقت لْه  ؛ إاِلذ الَغْرقََد فَإِنذه  ِمْن َشَجِر اَلَه   متفق عليه. «َيه 

১৩/১৮২৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ইিশাদ 
কলিলিন, ‘‘রকয়ামত সংঘরিত হলব না, নয পযণন্ত মুসরেমিা 
ইহুদীলদি রবরুলদ্ধ যুদ্ধ না কিলব। এমনরক ইহুদী পাথি ও র্ালিি 
আড়ালে আত্ম্লর্াপন কিলে পাথি ও র্াি বেলব ‘নহ মুসরেম! 
আমাি রপিলন ইহুদী িলয়লি। এলসা, ওলক হতযা কি।’ রকন্তু 
র্ািক্বাদ র্াি [এরূপ বেলব] না। নকননা এিা ইহুদীলদি র্াি।’’ 
(বুখািী-মুসরেম) 829  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعنْه  14/1931 : قَاَل رَس 
َغ َعلَْيِه » ل  لََعَ الَقَْبِ، َفَيَتَمرذ رذ الرذج  ِي َنْفِِس بَِيِدهِ الَ تَْذَهب  اّدُلْنيَا َحَّتذ َيم  َواَّلذ

ول   ، َما بِِه إاِلذ يَاََلْ : َويَق  ين  ْنت  َمََكَن َصاِحِب َهَذا الَقَْبِ، َولَيَْس بِِه اّدِلّ تَِِن ك 
 متفق عليه.  «اْلاَلَء  

১৪/১৮৩০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নসই 
মহান সত্তাি কসম, যাি হালত আমাি জীবন আলি! ততের্ পযণন্ত 

                                                           
829 সহীহুে বুখািী ২৯২৬, মুসরেম ১৫৭, ২৯২২, আহমাদ ৮৯২১, ১০৪৭৬, 

২০৫০২ 
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দুরনয়া রবনাশ হলব না, যতের্ পযণন্ত না নকান বযরি কবলিি পাশ 
রদলয় অরতক্রম-কালে উি কবলিি উপি র্ড়ার্রড় নদলব আি 
বেলব, ‘হায়! হায়! যরদ আরম এই কবি-বাসীি স্থালন হতাম!’ 
এরূপ উরি নস িীন িোি মানলস বেলব না। বিং তা বেলব 
পারথণব বাো-মুসীবলত অরতষ্ঠ হওয়াি কািলর্।’’ (বুখািী-মুসরেম)830  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعنْه   15/1931 : قَاَل رَس 
رَات  َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهٍب ي ْقَتَتل  َعلَْيِه، َفي ْقَتل  » اَعة  َحَّتذ حَيِِْسَ الف  وم  الّسذ الَ َتق 

ِّ ِمَئٍة تِّْسَعٌة 
ْم ِمْن لُك  ٍل مِْنه  ُ رَج  ول  لُك  وَن، َفيَق   و: َوتِّْسع 

ْ
ْن
َ
نَا أ

َ
وَن أ ك 

َ
ْن أ

َ
. «لََعِِلّ أ

َرات  َعْن َكزَْنٍ ِمْن َذَهٍب، َفَمْن َحَُضَه  فاَلَ »: َويف رواية  ْن حَيِِْسَ الف 
َ
ي وِشك  أ

ْذ مِْنه  َشيْئاً   متفق عليه. «يَأخ 

১৫/১৮৩১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘ততরদন পযণন্ত মহাপ্রেয় সংঘরিত হলব না, যতরদন পযণন্ত ফুিাত 

                                                           
830 সহীহুে বুখািী ৮৫, ১০৩৬, ১৪১২, ৩৬০৯, ৪৬৩৫-৪৬৩৬, ৬০৩৭, 

৬৫০৬, ৬০৩৬, ৬৯৩৬, ৭০৬১, ৭১২১, মুসরেম ১৫৭, আবূ দাউদ ৪২৫৫, 

ইবনু মাজাহ ৪০৪৭, ৪০৫২, আহমাদ ৭১৪৬, ৭৪৯৬, ৭৮১২, ৮৬১৫, 

৯১২৯, ৯২৪৩, ৯৫৮৩, ৯৮৭১, ১০০২, ১০৩৪৬, ১০৪০৯, ১০৪৮২, 

১০৫৪৩, ১০৫৭২, ১০৬০১ 
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নদী [তাি র্িণস্থ] একরি নসানাি পাহাড় নবি না কলি নদলব; যা 
রনলয় যুদ্ধ চেলব। তালত রনিানববই শতাংশ মানুর্ রনহত হলব! 
তালদি প্রলতযলকই বেলব নয, ‘সম্ভবত: আরম নবঁলচ যাব।’’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘‘অদূি িরবর্যলত ফুিাত নদী তাি 
র্িণস্থ স্বলর্ণি খরন নবি কলি নদলব। সুতিাং নস সময় নয নসখালন 
উপরস্থত হলব, নস নযন তা নথলক রকিুই গ্রহর্ না কলি।’’ (বুখািী-
মুসরেম)831  

، قَاَل  16/1932 وَل اهللِ : َوَعنْه  ول   َسِمْعت  رَس  : صىل اهلل عليه وسلم َيق 
وَن الَمِدينََة لََعَ َخرْيِ َما ََكنَْت، الَ َيْغَّشاَها إاِلذ الَعَواِِف ي ِريد  ـ َعَواِِف » ك  َيَْت 

َزْيَنَة ي ِريَداِن الَمِدينََة َيْنِعَقاِن  َْْش  َراِعَياِن ِمْن م  ريِ ـ َوآِخر  َمْن حي  َباِع َوالطذ الِّسّ
وِههَمابَِغَنِمِهَما  وشاً، َحَّتذ إَِذا بَلََغا ثَنِيذَة الَوَداِع َخرذا لََعَ و ج  .  «َفَيِجَدانَِها و ح 

 متفق عليه

১৬/১৮৩২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি, ‘‘মরদনাি অবস্থা উত্তম থাকা সলেও তাি অরধ্বাসীিা 
মরদনা তযার্ কলি চলে যালব। [নস সময়] নসখালন নকবে বনয 

                                                           
831 সহীহুে বুখািী ৭১১৯, মুসরেম ২৮৯৪, রতিরমযী ২৫৬৯, আবূ দাউদ 

৪৩১৩, আহমাদ ৭৫০১, ৮০০১, ৮১৮৮, ৮৩৫৪, ৯১০৩ 
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রহংস্র পশু-পেীলত িলি যালব। সব নশলর্ যালদি উপি রকয়ামত 
সংঘরিত হলব, তািা মুযাইনাহ নর্াত্রীয় দু’জন িাখাে, যািা 
রনলজলদি িার্লেি পাে হাঁকালত হাঁকালত মরদনা অরিমুলখ রনলয় 
যালব। তািা মরদনালক রহংস্র জীব-জন্তুলত ঠাসা অবস্থায় পালব। 
তািপি যখন তািা [মরদনাি উপকলে অবরস্থত] ‘সারনয়যাতুল্ অদা’ 
নামক স্থালন নপঁিলব, তখন তািা মুখ থুবলড় মারিলত পলড় 
যালব।’’ (বুখািী-মুসরেম) 832  

يِب َسِعيٍد اخل درِِيّ ريض اهلل عنه 17/1933
َ
َن انلَيِِبَ صىل اهلل : َوَعْن أ

َ
أ

َماِن حَيْث و الَماَل »: سلم قَاَل عليه و ْم ِِف آِخِر الزذ لََفائِك  ون  َخلِيَفٌة ِمْن خ  يَك 
ُده    رواه مسلم.  «َوالَ َيع 

১৭/১৮৩৩। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নশর্ যুলর্ 
নতামালদি একজন খেীফা হলব, নয দু’ হালত কলি ধ্ন-সম্পদ 
দান কিলব এবং গুনলবও না।’’ (মুসরেম) 833  

                                                           
832 সহীহুে বুখািী ১৮৭৪, মুসরেম ১৩৮৯, আহমাদ ৮৭৭৩, মুওয়াত্তা মারেক 

১৬৪৩ 
833 মুসরেম ২৯১৪, ২৯১৩, আহমাদ ১০৬২৯, ১০৯৪৫, ১১০৬৪, ১১১৮৭, 

১১৫০৪, ১১৫২৯, ১৩৯৯৭, ১৪১৫৭ 
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ْشَعِرِيّ ريض اهلل عنه 19/1934
َ
وََس األ يِب م 

َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل : َوَعْن أ

َ
أ

َدقَِة ِمَن »: عليه وسلم قَاَل  ل  فِيِه بِالصذ وف  الرذج  ََلَأتَِيذ لََعَ اّنلذاِس َزَماٌن َيط 
َهِب فاَلَ ََيِد   ةً اَّلذ

َ
ْرَبع وَن اْمرَأ

َ
ه  أ ل  الَواِحد  يَتَْبع  ، َوي َرى الرذج  َها ِمنه  ذ  َحداً يَأخ 

َ
أ

ةِ النَِّّساءِ  َن بِِه ِمْن قِلذِة الرَِّجاِل َوَكْْثَ ْ  رواه مسلم.  «يَُل 

১৮/১৮৩৪। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নোকলদি 
উপি এমন একরি সময় অবশযই আসলব, যখন মানুর্ নসানাি 
যাকাত রনলয় নঘািাঘুরি কিলব; রকন্তু নস এমন কাউলক পালব না 
নয, তাি রনকি হলত তা গ্রহর্ কিলব। আি নদখা যালব নয, 
পুরুলর্ি সংখযা কম ও মরহোি সংখযা নবশী হওয়াি দরুন একরি 
পুরুলর্ি দারয়লত্ব চরল্লশ-জন মরহো হলব, যািা তাি আরেতা হলয় 
থাকলব।’’ (মুসরেম) 834  

* [বযাপক যুদ্ধ ও ধ্বংসকারিতাি কািলর্ অরধ্কমাত্রায় পুরুর্ মািা যাবাি 
ফলে এরূপ হলব রকংবা এমরনলতই পুরুর্ অলপো নািীি জন্মহাি বৃরদ্ধ পালব।] 

ّ صىل اهلل عليه وسلم،  19/1935 َريَرَة ريض اهلل عنه َعِن انَليِِبِ يِب ه 
َ
َوَعْن أ

ةً »: َل قَا ِْي اْشََتَى الَعَقاَر ِِف َعَقارِهِ َجرذ ٍل َعَقاراً، فَوََجَد اَّلذ ٌل مِْن رَج  اِْشََتَى رَج 
ِي اْشََتَى الَعَقاَر  يْت  ِمْنَك : فِيَها َذَهٌب، َفَقاَل ََل  اَّلذ َما اْشََتَ ْذ َذَهَبَك، إنذ خ 

                                                           
834 সহীহুে বুখািী ১৪১৪, মুসরেম ১০১২ 
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ِي ََل   َهَب، َوقَاَل اَّلذ ْشََتِ اَّلذ
َ
ْرَض َولَْم أ

َ
ْرض  األ

َ
ْرَض َوَما فِيَها، :  األ

َ
َما بِْعت َك األ إِنذ

ِي ََتَاَكَما إََِلِْه  ٍل، َفَقاَل اَّلذ َما : َفَتَحاَكَما إََِل رَج  ه  َحد 
َ
َما َوّدَلٌ ؟ قَاَل أ لَك 

َ
ِِل : أ

نِْفَقا: ِِل َجارِيٌَة، قَاَل : غ الٌَم، َوقَاَل اآلَخر  
َ
الََم اجلَارِيََة، وَأ نِْكَحا الغ 

َ
لََعَ  أ

قَا ِّسهَما ِمْنه  َوتََصدذ ْنف 
َ
 متفق عليه.  «أ

১৯/১৮৩৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘[প্রাচীনকালে] একরি 
নোক অনয বযরিি কাি হলত রকিু জায়র্া ক্রয় কিে। নক্রতা ঐ 
জায়র্ায় [নপ্রারথত] একরি কেসী নপে, যালত সবর্ণ রিে। জায়র্াি 
নক্রতা রবলক্রতালক বেে, ‘নতামাি সবর্ণ রনলয় নাও। আরম নতা 
নতামাি জায়র্া খরিদ কলিরি, সবর্ণ নতা খরিদ করিরন।’ জায়র্াি 
রবলক্রতা বেে, ‘আরম নতামালক জায়র্া এবং তালত যা রকিু আলি 
সবই রবরক্র কলিরি।’ অতঃপি তািা উিলয়ই এক বযরিি রনকি 
রবচাি প্রাথণী হে। রবচািক বযরি তালদিলক রজজ্ঞাসা কিলেন, 
‘নতামালদি সন্তান আলি রক?’ তালদি একজন বেে, ‘আমাি 
একরি নিলে আলি।’ অপিজন বেে, ‘আমাি একরি নমলয় 
আলি।’ রবচািক বেলেন, ‘নতামিা নিলেরিি সালথ নমলয়রিি রবলয় 
রদলয় দাও এবং ঐ সবর্ণ নথলক তালদি জনয খিচ কি এবং দান 
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কি।’’ (বুখািী-মুসরেম) 835   

ول  : وَعنه 21/1936 وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َيق  نَه  َسِمَع رَس 
َ
ََكنَِت »: أ

َما  ئْب  فََذَهَب بِابِْن إِْحَداه  َما، َجاَء اَِّلّ َما اْبَناه  تَاِن َمَعه 
َ
َفَقالَْت لَِصاِحَبتَِها . اْمرَأ
ْخَرى : 

 
َما َذَهَب بِابْنِِك، َوقَالَِت األ َب بِابْنِِك، َفَتَحاَكَما إََِل َداو َد إِنذَما َذهَ : إِنذ

لَْيَماَن بِْن َداو َد  عليه الّسالم َْبَى، فََخرََجَتا لََعَ س   عليه الّسالمَفَقََض بِِه لِلْك 
تَاه   ْخََبَ

َ
َما : َفَقاَل . فَأ ُقه  بَيَْنه  ش 

َ
ِي أ ِكّ ! الَ َتْفَعْل : َفَقالَِت الُصْغَرى . اْئت وِِن بِالِّسّ

َو اْبن َها رَِْحََك  ، ه   متفق عليه.  «َفَقََض بِِه لِلُصْغَرى. اهلل 

২০/১৮৩৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত শুলনলিন নয, 
‘‘দু’জন মরহোি সালথ তালদি দু’রি নিলে রিে। একদা একরি 
ননকলড় বাঘ এলস তালদি মলধ্য একজলনি নিলেলক রনলয় নর্ে। 
একজন মরহো তাি সরেনীলক বেে, ‘বালঘ নতামাি নিলেলকই 
রনলয় নর্লি।’ অপিজন বেে, ‘নতামাি নিলেলকই বালঘ রনলয় 
নর্লি।’ সুতিাং তািা দাঊদ-এি রনকি রবচাি প্রারথণনী হে। রতরন 
[অবরশষ্ট নিলেরি] বড় মরহোরিি নিলে বলে ফায়সাো কলি 
রদলেন। অতঃপি তািা দাঊদ আোইরহস সাোম-এি পুত্র 
সুোয়মান আোইরহস সাোম-এি রনকি নবি হলয় রর্লয় উিলয়ই 
                                                           
835 সহীহুে বুখািী ৩৪৭২, মুসরেম ১৭২১, ইবনু মাজাহ ২৫১১, আহমাদ 

২৭৪০৮ 
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আনুপূরবণক ঘিনারি বর্ণনা কিে। তখন রতরন বেলেন, ‘আমালক 
একরি চাকু দাও। আরম এলক দু িুকলিা কলি দু’জলনি মলধ্য িার্ 
কলি নদব।’ তখন নিাি মরহোরি বেে, ‘আপরন এরূপ কিলবন 
না। আল্লাহ আপনালক িহম করুন। নিলেরি ওিই।’ তখন রতরন 
নিলেরি নিাি মরহোি [রনরশ্চত নজলন] ফায়সাো রদলেন।’’ (বুখািী-
মুসরেম)836  

ّ ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  21/1937 سلَِِمِ
َ
قَاَل انليَِِبُ صىل اهلل : َوَعْن ِمرَداٍس األ

َثالٌَة كَ »: عليه وسلم ، َويَْبََق ح  ل  وذ
َ
ل  فَاأل وذ

َ
احِل وَن األ ِعريِ يَْذَهب  الصذ َثالَِة الّشذ ح 

م  اهلل  بَالَةً  َباَِله  وِ اّتلذْمِر الَ ي 
َ
 رواه ابلخاري.  «أ

২১/১৮৩৭। রমিদাস আসোমী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘সৎ 
নোলকিা এলকি পি এক [ক্রমািলয়] মৃতুযবির্ কিলব। আি 
অবরশষ্ট নোলকিা রনকৃষ্ট মালনি যব অথবা নখজুলিি মত পলড় 
থাকলব। আল্লাহ তা‘আো এলদি প্ররত আলদৌ ভ্রূলেপ কিলবন 
না।’’ (বুখািী)837  

                                                           
836 সহীহুে বুখািী ৩৪২৭, ৬৪৮৩, ৬৭৫৯, মুসরেম ১৭২০, ২২৮৪, ৫৪০২, 

৫৪০৩, ৫৪০৪, আহমাদ ৮০৮১, ৮২৭৫, ১০৫৮০, ২৭৭৩৮, ২৭৩৩২ 
837 সহীহুে বুখািী ৪১৫৬, ৬৪৩৪, আহমাদ ১৭২৭৪, দালিমী ২৭১৯ 
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ّ ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  22/1939 َجاَء ِجَِبيل  : َوَعْن ِرفَاَعَة بِن َرافٍِع الُزَرِِقِ
ّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  دُ : إََل انَليِِبِ ْم؟ قَاَل َما َتع  ْهَل بَْدٍر ِفيك 

َ
ِمْن »: ْوَن أ

ّْسلِِميَ  ْفَضِل الم 
َ
ْو ََكَِمًة ََنْوََها  «أ

َ
َوَكذلَِك َمْن َشِهَد بَْدراً ِمَن الَمالئَِكِة : قاََل . أ

 رواه ابلخاري. 

২২/১৮৩৮। রিফাআহ ইবলন িালফ’ যুিাক্বী িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
রনকি রজবিীে এলস বেলেন, ‘বদি যুলদ্ধ অংশ গ্রহর্কািীলদিলক 
আপনালদি মালঝ রকরূপ র্র্য কলিন?’ রতরন বেলেন, ‘‘সবণলেষ্ঠ 
মুসরেমলদি নের্ীিুি র্র্য করি।’’ অথবা অনুরূপ নকান বাকযই 
রতরন বেলেন। [রজবিীে] বেলেন, ‘বদি যুলদ্ধ অংশগ্রহর্কািী 
রফরিশতার্র্ও অনুরূপ [সবণলেষ্ঠ রফরিশতার্লর্ি নের্ীিুি]।’ 
(বুখািী) 838  

َما، قَاَل  23/1939 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن ع  قَاَل رَس 
َصاَب الَعَذاب  َمْن ََكَن فِيِهْم، »: عليه وسلم

َ
نَْزَل اهلل  َتَعاََل بَِقوٍم َعَذاباً، أ

َ
إَِذا أ

ْعَمالِِهمْ ث مذ ب ِعث وا 
َ
 متفق عليه.  «لََعَ أ

২৩/১৮৩৯। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 

                                                           
838 সহীহুে বুখািী ৩৯৯২, ৩৯৯৪ 
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‘‘যখন নকান জারতি উপি মহান আল্লাহ আযাব অবতীর্ণ কলিন, 
তখন তালদি মলধ্য রবদযমান সমস্ত নোকলক তা গ্রাস কলি নফলে। 
তািপি [রবচালিি রদলন] তালদিলক সব সব কৃতকলমণি রিরত্তলত 
পুনরুরত্থত কিা হলব।’’ (বুখািী-মুসরেম)839  

وم  إِيَلِْه انلَيِِبُ صىل : َوَعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه قَاَل  24/1941 ََكَن ِجْذٌع َيق 
لِلِجْذِع ِمثَْل اهلل عليه وسلم ـ َيْعِِن ِِف اخل ّْطبَِة ـ فَلََما و ِّضَع الِمنََْب  َسِمْعنَا 

َصوِْت الِعَشاِر، َحََّت نََزَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم، فَوَّضَع يََده  َعلَيِه 
 .فََسَكَن 

َعِة َقَعَد انليَِِبُ صىل اهلل عليه وسلم لََعَ : َويِف ِرَوايٍَة  فَلََما ََكَن يَوم  اجل م 
، فََصاَحِت انَلْخلَة  الََِت ََكَن ََيْ  ْن تَّنَْشَق الِمنََْبِ

َ
ّب  ِعنَْدَها َحََّت ََكَدْت أ  .ّط 

َل انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم، : ويف رواية  ، َفََنَ فَصاَحْت ِصيَاَح الَصيِِبّ
ي ي َسَكت  َحََّت  ِننَي الَصيِب اََّلِ

َ
َخَذَها فََضَمَها إيَِلِه، فََجَعلَْت تَِِئُ أ

َ
َحََّت أ

ْكرِ بََكْت »: اْستََقَرْت، قَاَل   رواه ابلخاري.  «لََعَ َما ََكنَْت تَّْسَمع  ِمَن اَّلذ

২৪/১৮৪০। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘একরি নখজুি র্ালিি গঁুরড় [খঁুরি] রিে। নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম খুতবা দানকালে দাঁরড়লয় তালত নহোন রদলতন। 

                                                           
839 সহীহুে বুখািী ৭১০৮, মুসরেম ২৮৭৯, আহমাদ ৪৯৬৫, ৫৮৫৬, ৬১৭২ 
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তািপি যখন [কালঠি] রমম্বি [বতরি কলি] িাখা হে, তখন আমিা 
দশ মালসি র্ারিন উিনীি শলব্দি নযায় গুঁরড়রিি [কান্নাি] শব্দ 
শুনলত নপোম। পরিলশলর্ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
[রমম্বি হলত] ননলম রনজ হাত তাি উপি িাখলে নস শান্ত হে।’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ‘যখন জুমাি রদন এলো এবং নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রমম্বলিি উপি বসলেন, তখন 
নখজুলিি নয গঁুরড়ি পালশ রতরন খুতবা রদলতন, তা এমন রচরল্ললয় 
নকঁলদ উঠে নয, তা নফলি যাবাি উপক্রম হলয় পড়ে!’ 

অপি বর্ণনায় আলি, ‘রশশুি মত রচরল্ললয় উঠে। সুতিাং নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [রমম্বি  নথলক] ননলম তালক ধ্লি 
রনজ বুলক জড়ালেন। তখন নস নসই রশশুি মত কাঁদলত োর্ে, 
নয রশশুলক [আদি কলি] চুপ কিালনা হয়, [তালক চুপ কিালনা 
হে এবং] পরিলশলর্ নস প্রকৃরতস্থ হে।’ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘এি কান্নাি কাির্ হলে এই নয, এ 
[কালি নথলক] খুতবা শুনত [যা নথলক নস এখন বরঞ্চত হলয় 
পলড়লি]।’’ (বুখািী) 840  

                                                           
840 সহীহুে বুখািী ৪৪৯, ৯১৮, ২০৯৫, ৩৫৮৪, ৩৫৮৫, ইবনু মাজাহ ১৪১৭, 

আহমাদ ১৩৭০৫, ১৩৭২৯, ১৩৭৯৪, ১৩৮৭০, ১৪০৫৯, দালিমী ৩৩, ১৫৬২ 
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رث وِم بِن نَارِشٍ ريض اهلل عنه َعن  25/1941 ّ ج  يِب َثْعلَبََة اخل َشِِنِ
َ
َوَعْن أ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  إِنذ اهلَل َتَعاََل فََرَض فََرائَِض فاَلَ »: رَس 
وَها، وََحرذ  وداً فاَلَ َتْعَتد  د  وَها، وََحدذ ح  َضيِّع 

وَها، وََسَكَت َعْن ت  ْشَياَء فاَلَ تَنَْتِهك 
َ
َم أ

ْم َغرْيَ نِّْسَياٍن فاَلَ َتْبَحث وا َعْنَها ْشَياَء رَْْحًَة لَك 
َ
حديث حسن، رواه . «أ

 ادلارقّطِن وغْيه

২৫/১৮৪১। আবূ সা’োবাহ খুশানী জুিসূম ইবলন নালশি 
িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ বলেলিন, ‘‘মহান 
আল্লাহ অলনক রজরনস ফিয কলিলিন তা নষ্ট কলিা না, অলনক 
সীমা রনধ্ণারিত কলিলিন তা েঙ্ঘন কলিা না, অলনক রজরনসলক 
হািাম কলিলিন, তালত রেপ্ত হলয় তাি [মযণাদাি পদণা] রিন্ন কলিা 
না। আি নতামালদি প্ররত দয়া কলি---িুে কলি নয়---বহু 
রজরনলসি বযাপালি নীিবতা অবেম্বন কলিলিন, নস বযাপালি 
নতামিা অনুসিান কলিা না।’’ [হাসান হারদস, দািাকু্বত্বনী প্রমুখ]841  

                                                           
841 আরম [আেবানী) বেরিঃ হাদীসরিি সনলদ রবরেন্নতা িলয়লি। আরম আমাি 

‘‘র্ায়াতুে মািাম ফী তাখিীলজ আহাদীরসে হাোে অে হািাম-রেে উসতায 

শাইখ ইউসুফ কািযাবী’’ গ্রলন্থ [নং ৪) এ মলমণ বযাখযা প্রদান কলিরি [এরি 

আেমাকতাবুে ইসোমী কতৃণক িাপালনা)। এ িাড়া সা‘োবা আেখুশানীি নাম 

রনলয় বহু আজব ধ্িলনি মতলিদ সংঘরিত হলয়লি। হারফয ইবনু হাজাি 

হালফয এবং জ্ঞানী হওয়া সলেও অগ্রারধ্কািপ্রাপ্ত মত প্রকাশ কিলত সেম 
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َما، قَاَل  26/1942 ْوََف ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َ
يِب أ

َ
َغَزْونَا َمَع : َوَعْن َعبِد اهلِل بِن أ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َسبَْع َغَزَواٍت نَأك ل  اجلََراَد   نَأك ل  : َويِف ِرَوايٍة . رَس 
 متفق عليه. َمَعه  اجلََراَد 

২৬/১৮৪২। আবু্দল্লাহ ইবলন আবু আওফা িারদয়াল্লাহু আনহু 
হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘আমিা আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ নথলক সাতরি যুদ্ধ কলিরি, তালত 
আমিা পেপাে নখলয়রি।’ 

অনয বর্ণনায় আলি, ‘আমিা তাঁি সালথ পেপাে নখলয়রি।’ 

                                                                                                            

হনরন। বিং রতরন তাি রবর্য়রি আল্লাহি উপলিই নিলড় রদলয়লিন। এ কািলর্ 

নেখলকি বযাপালি আশ্চযণ হলত হয় রতরন রকিালব দৃঢ়তাি সালথ তাি নাম 

উলল্লখ কিলেন তাি বযাপালি মতলিলদি রবর্য়রিি রদলক ইরেত না কলিই।  

আবূ মুসলহি নদমারস্ক, আবূ নু‘য়াঈম ও ইবনু িাজাব বলেনঃ আবূ 
সা‘োবা হলত মাকহূলেি েবর্ সাবযস্ত হয়রন। হারফয ইবনু হাজাি ও 
হারফয যাহাবীও বলেলিনঃ সনদরি রবরেন্ন। [নদখুন ‘‘ফাতাওয়াস 
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ্ আেমুনরজদ’’ [পৃ ৩)]। 
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(বুখািী-মুসরেম)842  

* [অথণাৎ পেপাে খাওয়া হাোে এবং তা মালিি মত মৃতও 
হাোে।] 

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه   27/1943 يِب ه 
َ
َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : َوَعْن أ

َ
: أ

َتْيِ » ْحٍر َواِحٍد َمرذ ْؤِمن  ِمْن ج  غ  الم   متفق عليه. «الَ ي َْلَ

২৭/১৮৪৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মুমীন একই র্তণ 
নথলক দু’বাি দংরশত হয় না।’’ (বুখািী-মুসরেম)843  

* [অথণাৎ মুরমন একবাি ঠকলে রিতীয়বাি ঠলক না। মুরমন হয় সতকণ ও 
সলচতন।] 

، قَاَل  29/1944 ثاَلَثٌَة الَ »: ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلمقَاَل رَس  : َوَعنْه 
َِلٌم 

َ
ْم َعَذاٌب أ يِهْم، َولَه  ر  إََِلِْهْم، َوالَ ي َزكِّ م  اهلل  يَوَم الِقيَاَمِة، َوالَ َيْنظ  ه  : ي َكلِّم 

                                                           
842 সহীহুে বুখািী ৫৪৯৫, মুসরেম ১৯৫২, রতিরমযী ১৮২১, ১৮২২, নাসায়ী 

৪৩৫৬, ৪৩৫৭, আবূ দাউদ ৩৮১২, আহমাদ ১৮৬৩৩, ১৮৬৬৯, ১৮৯০৮, 

দালিমী ২০১০ 

843 সহীহুে বুখািী ৬১৩৩, মুসরেম ২৯৯৮, আবূ দাউদ ৪৮৬২, ইবনু মাজাহ 

৩৯৮২, আহমাদ ৮৭০৯, দালিমী ২৭৮১ 
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الً  ٌل بَاَيَع رَج  بِيِل، َورَج  ه  ِمِن ابِْن الّسذ ِ َيْمَنع  ٌل لََعَ فَْضِل َماٍء بِالَفالَة ِسلَْعًة رَج 
َو لََعَ َغرْيِ َذلَِك،  قَه  َوه  َخَذَها بَِكَذا َوَكَذا فََصدذ

َ
َبْعَد الَعْصِ فََحلََف بِاهللِ أل

ْعَطاه  مِْنَها َوََف َوإِْن لَْم ي ْعِطِه ِمْنَها 
َ
ْنَيا فَإِْن أ ه  إاِلذ ّدِل  ٌل بَاَيَع إَِماماً الَ ي َبايِع  َورَج 

 متفق عليه.  «لَْم يَِف 

২৮/১৮৪৪। উি িাবী হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আল্লাহি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রতন নের্ীি 
মানুলর্ি সালথ রকয়ামলতি রদলন আল্লাহ কথা বেলবন না, তালদি 
রদলক [দয়াি দৃরষ্টলত] তাকালবন না, তালদিলক পরবত্রও কিলবন না 
এবং তালদি জনয হলব যন্ত্রর্াদায়ক শারস্ত। [১] নয মরু প্রান্তলি 
অরতরিি পারনি মারেক, রকন্তু নস মুসারফিলক তা নথলক পান 
কিলত নদয় না। [২] নয আসলিি পি অনয নোলকি রনকি সামগ্রী 
রবক্রয় কিলত রর্লয় কসম নখলয় এই বলে নয, আল্লাহি কসম! 
এিা আরম এত রদলয় রনলয়রি। ফলে নক্রতা তালক রবশ্বাস কলি 
অথচ নস তাি রবপিীত [অথণাৎ রমথযাবাদী]। আি [৩] নয 
নকবেমাত্র পারথণব স্বালথণ িাষ্ট্রলনতাি হালত বায়আত কলি। সুতিাং 
নস যরদ তালক পারথণব সম্পদ প্রদান কলি, তাহলে নস [তাি 
বায়আত] পূর্ণ কলি। আি যরদ প্রদান না কলি, তাহলে বায়আত 
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পূর্ণ কলি না।’’ (বুখািী-মুসরেম) 844  

29/1945 . ّ ، َعِن انَليِِبِ َبْيَ اّنلذْفَختَْيِ »: صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  َوَعنْه 
ْرَبع ونَ 

َ
ْرَبع وَن يَْوماً ؟ قاَل : قَال وا  «أ

َ
َريَرَة أ بَا ه 

َ
، قَال وا : يَا أ ْرَبع وَن َسنًَة ؟ : أَبيْت 

َ
أ

وَن َشْهراً ؟ قَاَل : قَال وا . أَبيْت  : قَاَل  ْرَبع 
َ
َبيْت  : أ

َ
ٍء ». أ ُ ََشْ ِمَن اإِلنَّْساٍن َويَْبَّل لُك 

َماءِ َماًء َفَينْب ت وَن  زََنِّل  اهلل  ِمَن الّسذ
، ث مذ ي  ب  اْلَلْق  نَِب، فِيِه ي َركذ إاِلذ َعْجَب اَّلذ

 متفق عليه.  «َكَما يَنْب ت  اْلَْقل  

২৯/১৮৪৫। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘[রকয়ামলতি পূলবণ] 
রশোয় দু’বাি ফুঁৎকাি নদওয়াি মধ্যবতণী বযবধ্ান হলব চরল্লশ।’’ 
নোলকিা রজজ্ঞাসা কিে, ‘নহ আবূ হুিাইিা! চরল্লশ রদন?’ রতরন 
বেলেন, ‘উঁহুঁ।’ তািা প্রশ্ন কিে, ‘তলব রক চরল্লশ বিি?’  রতরন 
বেলেন, ‘উঁহুঁ।’ তািা পুনিায় রজজ্ঞাসা কিে, ‘তাহলে রক চরল্লশ 
মাস?’ রতরন বেলেন, ‘উঁহুঁ।’ ‘‘নমরুদলণ্ডি রনম্নিালর্ি অরস্থ বযতীত 
মানবলদলহি সমস্ত হাড় পলচ যালব। তািপি উি অরস্থ নথলক 
মানুর্লক পুনর্ণরঠত কিা হলব। অতঃপি আল্লাহ তা‘আো আকাশ 

                                                           
844 সহীহুে বুখািী ২৩৫৮, ২৩৬৯, ২৬৭২, ৭২১২, ৭৪৪৬, মুসরেম ১০৮, 

রতিরমযী ১৫৯০, নাসায়ী ৪৪০২, আবূ দাউদ ৩৪৭৪, ইবনু মাজাহ ২২০৭, 

২৮৭০, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৮৬৬ 
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নথলক বৃরষ্ট বর্ণর্ কিলবন, যাি ফলে শাক-সবজী র্রজলয় উঠাি 
মত মানুর্ র্রজলয় উঠলব।’’ (বুখািী-মুসরেম)845  

، قَاَل  31/1946 ث  : َوَعنْه  َِدّ بَيْنََما انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم ِِف جَمِْلٍس حي 
ْعَرايِبٌ َفَقاَل 

َ
ول اهلِل صىل اهلل عليه : الَقوَم، َجاَء أ َمََّت الَساَعة  ؟ َفَمََض رَس 

، َفَقاَل َبْعض  الَقوِم  ث  َِدّ ْم َسِمَع َما قَاَل فََكِرَه َما : وسلم حي  ه  : قَاَل، َوقَاَل َبْعض 
اَعِة ؟»: بَْل لَْم يَْسَمْع، َحََّت إَِذا قَََض َحِديثَه  قَاَل  ائِل  َعِن الّسذ ْيَن الّسذ

َ
َها : قَاَل  «أ

وَل اهللِ  نَا يَا رَس 
َ
اَعةَ »: قَاَل . أ َمانَة  فَاْنَتِظِر الّسذ

َ
يَِّعِت األ َكيَف : قَاَل  «إَِذا ض 

ِ »: إَِّضاَعت َها ؟ قَاَل  اَعةَ إ ْهلِِه فَاْنَتِظِر الّسذ
َ
ْمر  إََِل َغرْيِ أ

َ
َد األ رواه .  «َذا و ِسّ

 ابلخاري

৩০/১৮৪৬। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একবাি নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
[মসরজলদ] নোকলদি রনলয় আলোচনা কিরিলেন। ইলতামলধ্য এক 
নবদুঈন এলস প্রশ্ন কিে, ‘রকয়ামত কখন হলব?’ িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম কর্ণপাত না কলি আলোচনায় িত 
থাকলেন। এলত নকউ নকউ বেে নয, ‘তাি কথা রতরন শুলনলিন 
এবং তাি কথা রতরন অপিে কলিলিন।’ নকউ নকউ বেে, ‘বিং 
                                                           
845 সহীহুে বুখািী ৫৮১৪, ৪৯৩৫, মুসরেম ২৯৫৫, নাসায়ী ২০৭৭, আবূ দাউদ 

৪৭৪৩, ইবনু মাজাহ ৪২৬৬, আহমাদ ৮০৮৪, ৯২৪৪, ১০০৯৯, ২৭৩৯৭, 
দালিমী ৫৬৫ 
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রতরন শুনলত পানরন।’ অতঃপি রতরন যখন কথা নশর্ কিলেন, 
তখন বেলেন, ‘‘রকয়ামত সম্পলকণ প্রশ্নকািী নোকরি নকাথায়?’’ 
নস বেে, ‘ইয়া িাসূেুল্লাহ! এই নয, আরম।’ রতরন বেলেন, ‘‘যখন 
আমানত নষ্ট কিা হলব, তখন তুরম রকয়ামলতি প্রতীো কলিা।’’ 
নস বেে, ‘রকিালব আমানত রবনষ্ট হলব?’ রতরন বেলেন, 
‘‘অনুপযুি নোলকি প্ররত যখন ননতৃত্ব সমপণর্ কিা হলব, তখন 
তুরম রকয়ামলতি প্রতীো কলিা।’’ (বুখািী) 846  

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : َوَعنْه  31/1947 َن رَس 
َ
ي َصلُوَن »: أ

ْم َوَعلَْيِهمْ  ْخَطئ وا فَلَك 
َ
ْم، َوإِْن أ َصاب وا فَلَك 

َ
ْم، فَإِْن أ  رواه ابلخاري. «لَك 

৩১/১৮৪৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘ইমামর্র্ নতামালদি 
নামায পড়ায়। সুতিাং তািা যরদ নামায সরঠকিালব পড়ায়, তাহলে 
নতামালদি ননকী অরজণত হলব। আি যরদ িুে কলি, তাহলে 
নতামালদি ননকী [যথািীরত] অরজণত হলব এবং িুলেি নখসািত 
তালদি উপলিই বতণালব।’’ [বুখািী, আহমাদ] 847  

                                                           
846 সহীহুে বুখািী ৫৯, ৬৪৯৬, আহমাদ ৮৫১২ 

847 সহীহুে বুখািী ৬৯৪, আহমাদ ৮৪৪৯, ১০৫৪৭ 
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م   ﴿: وَعنه 32/1949 ُت ن ي    ُك ة   خ  َم
ُ

خ   أ
ُ

ت  أ اِس  رِج  َن ِل َخْْي  : قَاَل [  111: عمران ال] ﴾ل
ل وا ِِف اإلْساَلِم  ْعنَاقِِهْم َحََّت يَْدخ 

َ
. انَلاِس لِلَناِس يَأت وَن بِِهْم ِِف الَسالِسِل ِِف أ

 رواه ابلخاري

৩২/১৮৪৮। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, [মহান 
আল্লাহ বলেলিন,] ‘‘নতামিাই সবণলেষ্ঠ জারত, নতামালদিলক 
মানবজারতি কেযালর্ি জনয নবি কিা হলয়লি।’’ (সূিা আলে ইমিান 

১১০ আয়াত) এি বযাখযায় রতরন [আবূ হুিাইিা] বলেলিন নয, 
‘মানুলর্ি জনয সবণলেষ্ঠ মানুর্ তািা, যািা তালদি র্দণালন রশকে 
পরিলয় রনলয় আলস এবং পরিলশলর্ তািা ইসোলম প্রলবশ কলি।’ 
(বুখািী) 848  

ّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  33/1949 َعزذ  -َعِجَب اهلل  »: َوَعنْه، َعِن انليَِِبِ
الِسلِ  -وََجلذ  ل وَن اجلَنذَة ِِف الّسذ  .رواه ابلخاري . «ِمْن قَوٍم يَْدخ 

৩৩/১৮৪৯। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আল্লাহ আযযা অজাল্ল 
নসই সম্প্রদালয়ি বযাপালি রবরস্মত হন, যািা রশকে পরিরহত 

                                                           
848 সহীহুে বুখািী ৩০১০, ৪৫৫৭, আবূ দাউদ ২৬৭৭, আহমাদ ৭৯৫৩, 

৯০১৮, ৯৪৯০, ৯৫৭৯ 
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অবস্থায় জান্নালত প্রলবশ কিলব।’’ (বুখািী) 849  

অথণাৎ তালদিলক বেী কিা হলব, তািপি তালদি রশকে রদলয় 
বাঁধ্া হলব, অতঃপি তািা মুসরেম হলয় জান্নালত প্রলবশ কিলব। 

ّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  34/1951 ، َعِن انَليِِبِ َحُب اْلاِلِد إََل »: َوَعنْه 
َ
أ

َها ْسَواق 
َ
ْبَغض  اْلاِلَدِ إََل اهللِ أ

َ
َها، وَأ  رواه مسلم. «اهللِ َمَّساِجد 

৩৪/১৮৫০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আল্লাহি রনকলি 
সবলচলয় পিেনীয় স্থান হে মসরজদ। আি সবলচলয় ঘৃর্য স্থান হে 
বাজাি।’’ (মুসরেম)850  

وَنَن : ِمْن قَوَِلِ قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن َسلَماَن الَفاريِِِس  35/1951 اَل تَك 
ج  ِمنْ  ل  الُسوَق، َواَل آِخَر َمْن ََيْر  َوَل َمْن يَْدخ 

َ
َها، فَإَِنَها َمْعَرَكة  إِِن اْستََّطْعَت أ

رواه مسلم هكذا، ورواه الَبقاين ِف صحيحِه . الَشيَّْطاِن، َوبَِها َينِْصّب  َراَيتَه  
ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن َسلَماَن، قَاَل  َل َمْن »: قَاَل رَس  وذ

َ
ْن أ الَ تَك 

ج  ِمْنَها  ل  الُّسوَّق، َوالَ آِخَر َمْن ََيْر  خَ فِ . يَْدخ  ْيَطان  َوفَرذ  . «يَها بَاَض الّشذ

                                                           
849 সহীহুে বুখািী ৩০১০, ৪৫৫৭, আবূ দাউদ ২৬৭৭, আহমাদ ৭৯৫৩, 

৯০১৮, ৯৪৯০, ৯৫৭৯ 

850 মুসরেম ৬৭১ 
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৩৫/১৮৫১। সােমান ফালিসী িারদয়াল্লাহু আনহু-এি উরি 
[মওকূফ সূলত্র] বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘তুরম যরদ পাি, তাহলে 
সবণপ্রথম বাজালি প্রলবশকািী হলব না এবং নসখান নথলক সবণলশর্ 
প্রস্থান-কািী হলব না। কাির্, বাজাি শয়তালনি আড্ডা স্থে; 
নসখালন নস আপন ঝাণ্ডা র্ালড়।’ (মুসরেম)851  

বািক্বানী তাঁি ‘সহীহ’ গ্রলন্থ সােমান িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 
বর্ণনা কলিলিন, রতরন বলেন, আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘সবণপ্রথম বাজালি প্রলবশকািী হলয়া না এবং 
নসখান নথলক সবণলশর্ প্রস্থান-কািী হলয়া না। কাির্, নসখালন 
শয়তান রডম পালড় এবং িানা জন্ম নদয়।’’ 

ْحَوِل، َعْن َعبِد اهلِل بِن رََسِْجَس  36/1952
َ
 ريض اهلل عنهَوَعْن ََعِصٍم األ

وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : قَاَل  وَل اهلِل، َغَفَر اهلل  لََك، قَاَل : ق لْت  لَِرس  : يَا رَس 
ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ؟ : لْت  ََل  َفق  : قَاَل ََعِصٌم .  «َولََك » ْستَْغَفَر لََك رَس 

َ
أ

غ  س  ٱو   ﴿: َنَعْم َولََك، ث َم تاََل َهِذهِ اآليَةَ : قَاَل  ر  ت  ۢن فِ ِل   بِك  َِّل  ل ؤ  و  ِي  ُم ن ؤ  ل  ٱو   ِم ٰ   ُم  ﴾ ١٩ تِِ ِم
 رواه مسلم. [ 19:  حممد]

৩৬/১৮৫২। আলস্বম আহওয়াে হলত বরর্ণত, আবু্দল্লাহ ইবলন 

                                                           
851 সহীহুে বুখািী ৩৬৩৪, মুসরেম ২৪৫১ 
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সারজণস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বর্ণনা কলিলিন, রতরন বলেন, আরম 
একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি জনয নদা‘আ 
কলি বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! আল্লাহ আপনালক েমা করুন।’ 
রতরন বেলেন, ‘‘আি নতামালকও [আল্লাহ েমা করুন]।’’ আলস্বম 
বলেন, আরম আবু্দল্লাহলক প্রশ্ন কিোম, ‘আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম রক আপনাি জনয েমা প্রাথণনা কলিলিন?’ 
রতরন উত্তি রদলেন, ‘হযাঁ, আি নতামাি জনযও নতা।’ অতঃপি 
রতরন এই আয়াত পাঠ কিলেন, যাি অথণ: ‘‘[নহ নবী!] তুরম 
রনলজি জনয ও মুরমন নি-নািীি জনয েমা প্রাথণনা কি।’’ (সূিা 
মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত, মুসরেম]852  

نَصاِري ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  37/1953
َ
وٍد األ يِب َمسع 

َ
قَاَل انَليِِبُ صىل : َوَعْن أ

وََل »: اهلل عليه وسلم
 
ةِ األ ْدَرَك اّنلذاس  ِمْن لََكَِم اّنلُب وذ

َ
ا أ إَِذا لَْم تَّْسَتِح : إِنذ ِممذ

 واه ابلخارير.  «فَاْصَنْع َما ِشْئَت 

৩৭/১৮৫৩। আবূ মাসঊদ আনসািী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী  বলেলিন, ‘‘পূবণবতণী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম পয়র্ম্বির্লর্ি বার্ীসমূলহি মলধ্য নয বার্ীসমূহ 
নোলকিা নপলয়লি তাি মলধ্য একরি এই নয, যরদ তুরম েজ্জা-শিম 

                                                           
852 মুসরেম ২৩৪৬, আহমাদ ২০২৫০ 
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না কি, তাহলে তুরম যা ইো তাই কি।’’ (বুখািী)  853  

* [অথণাৎ েজ্জা-শিম না থাকলে মানুর্ যালে তাই কিলত পালি। আি 
েজ্জা থাকলে নকান অশ্লীে বা পাপকাজ কিলত পালি না। নযলহতু েজ্জা 
মুরমলনি ঈমালনি একরি অে।] 

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  39/1954 ول  اهلِل صىل اهلل: وََعِن ابِن َمسع   قَاَل رَس 
َماء»: عليه وسلم ل  َما ي ْقََض َبْيَ اّنلذاِس يَْوَم الِقَياَمِة ِِف اّدِلّ وذ

َ
 متفق عليه.  «أ

৩৮/১৮৫৪। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘রকয়ামলতি রদন [মানরবক অরধ্কালিি রবর্য়] সবণপ্রথলম 
নোকলদি মলধ্য নয রবচাি কিা হলব তা িি সম্পরকণত হলব।’’ 
(বুখািী-মুসরেম)854  

ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  39/1955 قَاَل رَس 

                                                           
853 সহীহুে বুখািী ৩৪৮৩, ৩৪৮৪, ৬১২০, আবূ দাউদ ৪৭৯৭, ইবনু মাজাহ 

৪১৮৩, আহমাদ ১৬৬৪১, ১৬৬৫৮, ২১৪০, মুওয়াত্তা মারেক ৩৭৭ 

854 সহীহুে বুখািী ৬৫৩৩, ৬৮৬৪, মুসরেম ১৬৭৮, রতিরমযী ১৩৯৬, ১৩৯৭, 

নাসায়ী ২৯৯১, ৩৯৯২, ৩৯৯৩, ৩৯৯৪, ইবনু মাজাহ ২৬১৫, ইবনু মাজাহ 

২৬২৭, আহমাদ ৩৬৬৫, ৪১৮৮, ৪২০১ 
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لَِق اجَلاُن ِمْن َمارٍِج ِمْن نَاٍر، »: عليه وسلم لَِقِت الَمالَئَِكة  ِمْن ن وٍر، وَخ  خ 
لَِق آَدم   مْ وَخ  ا و ِصَف لَك   رواه مسلم.  «ِممذ

৩৯/১৮৫৫। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘রফরিশতালদিলক নজযারত নথলক সৃরষ্ট কিা হলয়লি। রজন জারতলক 
সৃরষ্ট কিা হলয়লি অরগ্নরশখা হলত। আি আদমলক সৃরষ্ট কিা হলয়লি 
নসই বস্তু নথলক, যা নতামালদিলক বর্ণনা কিা হলয়লি। [অথণাৎ মারি 
নথলক]।’’ (মুসরেম)855  

ْرآَن : َوَعنْها ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  41/1956 ّ اهلِل الق  ل ق  نيَِِبِ رواه  مسلم . ََكَن خ 
 .ِف مجلة حديث طويل

৪০/১৮৫৬। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি চরিত্র রিে 
কুিআন।’ [মুসরেম, এরি একরি দীঘণ হারদলসি অংশরবলশর্]856  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْها، قَالَْت  41/1957 َحبذ »: قَاَل رَس 
َ
َمْن أ

َحبذ اهلل  لَِقاَءه ، َوَمْن َكرِهَ لَِقاَء اهللِ َكرِ 
َ
لْت   «هَ اهلل  لَِقاَءه  لَِقاَء اهللِ أ يَا : َفق 

                                                           
855 মুসরেম ২৯৯৬, আহমাদ ২৪৬৬৮, ২৪৮২৬ 
856 মুসরেম ৭৪৬ 
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ُنَا نَْكَره  الَموَت ؟ قَاَل  َكراِهيَة  الَموِت، فلََك 
َ
وَل اهلِل، أ لَيَْس َكَذلَِك، َولَِكنذ »: رَس 

َحبذ اهلل  لَِقاَءه ، 
َ
َحبذ لَِقاَء اهللِ فَأ

َ
َ بِرَْْحَِة اهللِ َورِْضَوانِِه وََجنذتِِه أ ْؤِمَن إَِذا ب ِْشّ الم 

َ بَِعذاِب اهللِ وََسَخطِه َكرِهَ لَِقاَء اهللِ َوَكرِهَ اهلل  لَِقاَءه  وَ  رواه .  «إِنذ الََكفَِر إَِذا ب ِْشّ
 مسلم

৪১/১৮৫৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলতই বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয 
বযরি আল্লাহি সাোৎ োি পিে কলি, আল্লাহও তাি সাোৎ 
পিে কলিন। আি নয বযরি আল্লাহি সাোৎ োি অপিে কলি, 
আল্লাহও তাি সাোৎ অপিে কলিন।’’ এ কথা শুলন আরম 
বেোম, ‘নহ আল্লাহি িসূে! তাি মালন রক মির্লক অপিে 
কিা? আমিা নতা সকলেই মির্লক অপিে করি।’ রতরন বেলেন, 
‘‘বযাপািরি এরূপ নয়। প্রকৃত বযাপাি এই নয, [মৃতুযি সময়] 
মুমীনলক যখন আল্লাহি করুর্া, তাঁি সন্তুরষ্ট তথা জান্নালতি 
সুসংবাদ শুনালনা হয়, তখন নস আল্লাহি সাোৎ োিলকই পিে 
কলি, আি আল্লাহও তাি সাোৎ পিে কলিন। আি কালফলিি 
[অরন্তমকালে] যখন তালক আল্লাহি আযাব ও তাঁি অসন্তুরষ্টি 
সংবাদ নদওয়া হয়, তখন নস আল্লাহি সাোৎ োি অপিে কলি। 
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আি আল্লাহও তাি সাোৎ অপিে কলিন।’’ (বুখািী-মুসরেম)857  

ّ ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  42/1959 ََيٍ
ْؤِمِننَي َصِفَيَة بِنِْت ح  ِمّ الم 

 
: َوَعْن أ

ْعتَِكفاً،  ْمت  ََكَن انَليِِبُ صىل اهلل عليه وسلم م  ز ور ه  يَلاًْل، فََحَدْثت ه  ث َم ق 
َ
تَيْت ه  أ

َ
فَأ

َما، فَلََما  نَْصاِر ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َ
اَلِن ِمَن األ ْنَقِلَّب َفَقاَم َميِع يِلَْقِلبَِِن، َفَمَر رَج 

َ
أل

رَْسَََع 
َ
يَا انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم أ

َ
لََعَ »:  صىل اهلل عليه وسلمَفَقاَل . َرأ
َيٍّ رِ 

َما، إِنذَها َصِفيذة  بِْنت  ح  وَل اهلِل، َفَقاَل : َفَقااَل  «ْسلِك  بْحاَن اهلِل يَا رَس  إِنذ »: س 
َما  ْن َيْقِذَف ِِف ق ل وبِك 

َ
ِم، َوإِِِنّ َخِّشْيت  أ ْيَطاَن ََيْرِي ِمَن ابِْن آَدَم َُمَْرى اّدلذ الّشذ

اً  ْو قَاَل  -ََشّ
َ
 متفق عليه.  «-َشيْئاً : أ

৪২/১৮৫৮। মুরমন জননী সারফয়যাহ রবলন্ত হুয়াই িারদয়াল্লাহু 
আনহা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম [মসরজলদ] ই’রতকাফ থাকা অবস্থায় তাঁি সালথ িারত্র 
নবোয় নদখা কিলত নর্োম। তাঁি সালথ কথাবাতণাি পি রফলি 
যাবাি জনয উলঠ দাঁড়াোম। সুতিাং রতরনও আমালক [বাসায়] 
রফরিলয় নদবাি জনয আমাি সালথ উলঠ দাঁড়ালেন। [অতঃপি যখন 

                                                           
857 সহীহুে বুখািী ৭৫০৪, মুসরেম ১৫৭, ২৬৮৪, ২৬৮৫, রতিরমযী ১০৬৭, 

নাসায়ী ১৮৩৪, ১৮৩৫, ১৮৩৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৪, আহমাদ ৮৩৫১, 

৯১৫৭, ২৩৬০৫২, ২৩৭৬৩, ২৫২০০, ২৫৩০৩, ২৫৪৫৮, ২৭২৩০, 

মুওয়াত্তা মারেক ৫৬৭, ১৫৬৯ 
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আমিা মসরজলদি দিজাি কালি এোম] তখন আনসািলদি দু’জন 
নোক [িারযয়াল্লাহু আনহুমা] [নসরদক রদলয়] চলে যারেলেন। যখন 
তাঁিা উিলয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক নদখলত 
নপলেন, তখন দ্রুত নবলর্ চেলত োর্লেন। তখন আল্লাহি িসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁলদিলক বেলেন, ‘‘ধ্ীলি চে। এ 
হে সারফয়যাহ রবলন্ত হুয়াই।’’ তাঁিা বেলেন, ‘সুবহানাল্লাহ! ইয়া 
িাসূেুল্লাহ! [আপনাি বযাপালিও রক আমিা নকান সলেহ কিলত 
পারি?]’ রতরন [তাঁলদিলক] বেলেন, ‘‘রনশ্চয়ই শয়তান মানুলর্ি 
নদলহ িি চোচলেি নযায় চোরফিা কলি। তাই আমাি আশংকা 
হে নয, সম্ভবত: নস নতামালদি অন্তলি মে---অথবা রতরন 
বেলেন---নকান রকিু [সলেহ] প্রলেপ কিলত পালি।’’ (বুখািী-
মুসরেম) 858  

َّطِلِّب  43/1959 يِب الَفضِل الَعَباِس بِن َعبِد الْم 
َ
: قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن أ

ْفيَاَن َشِهدْ  ب و س 
َ
نَا َوأ

َ
ننَْي، فَلَِزْمت  أ وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَوَم ح  ت  َمَع رَس 

 ، وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، فَلَْم ن َفاِرقْه  َّطِلِّب رَس  بن  احلَارِِث بِن َعبِد الم 
ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، لََعَ َبْغلٍَة ََل  َبيَْضاَء، فَلََما وَن  َورَس  ْسِلم  اّتَلََق الم 

                                                           
858 সহীহুে বুখািী ২০৩৫, ২০৩৮, ২০৩৯, ৩১০১, ৩২৮১, ৬২১৯, ৭১৭১, 

মুসরেম ২১৭৫, আবূ দাউদ ২৪৭০, ৪৯৯৪, ইবনু মাজাহ ১৭৭৯, আহমাদ 

২৬৩২২, দালিমী ১৭৮০ 



 

877 

ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم،  ْدبِرِيَن، َفَّطِفَق رَس  وَن م  ْسِلم  وَن، َوََّل الم  ك  ِْشِ َوالم 
وِل اهلِل صىل اهلل عليه  نَا آِخٌذ بِِلَجاِم َبْغلَِة رَس 

َ
َفاِر، َوأ يَْرك ض  َبْغلَتَه  قِبَل الك 
ْن اَل ت ُْسِ 

َ
ُفَها إَِراَدَة أ ك 

َ
وِل اهلِل صىل اهلل وسلم، أ ْفيَاَن آِخٌذ بِِرََكِب رَس  َع، وأب و س 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ْصَحاَب »: عليه وسلم، َفَقاَل رَس 
َ
، نَادِ أ ْي َعبذاس 

َ
أ

َرةِ  م  اًل َصِيّتاً  -قاَل الَعَباس  . «الّسذ لَْعَ َصْوِِت  -َوََكَن رَج 
َ
لْت  بِأ ْصَحاب  : َفق 

َ
ْيَن أ

َ
أ

ْوالَِدَها، الَسم  
َ
وا َصْوِِت َعّْطَفة  ابَلَقِر لََعَ أ ْم ِحنَي َسِمع  َرِة، فََواهلِل لََكأَن َعّْطَفتَه 

ول وَن : َفَقال وا  نَْصاِر َيق 
َ
، َوادَلْعَوة  ِِف األ َفار  ْم َوالك  : يَا بَلَيَْك يَا بَلَيَْك، فَاْقتَتَل وا ه 

نَْصاِر، يَا َمْعَِشَ 
َ
َِت ادَلْعَوة  لََعَ بَِِن احلَارِِث بِْن يَا َمْعَِشَ األ نَْصاِر، ث َم قَْص 

َ
األ

تََّطاِوِل  َو لََعَ َبْغلَِتِه ََكلم  ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، وَه  اخلَْزَرِج، َفنََظَر رَس 
ول اهللِ «َهَذا ِحَي َحِِمَ الَوِطيس  »: َعلَيَْها إََِل قِتَالِِهْم، َفَقاَل  َخَذ رَس 

َ
صىل  ، ث َم أ

َفاِر، ث َم قَاَل  وهَ الك  وا َوَرِبّ »: اهلل عليه وسلم، َحَصيَاٍت فََرََم بِِهَن و ج  اْنَهَزم 
دٍ  َمذ ْن «ُم 

َ
َو إاَِل أ رَى، فَواهلِل َما ه 

َ
ر  فَإَذا الِقتَال  لََعَ َهيْئَتِِه ِفيَما أ ْنظ 

َ
، فََذَهبْت  أ

رَى حَ 
َ
ْم ِِبََصيَاتِِه، َفَما ِزلْت  أ ْدبِراً َرَماه  ْم م  ْمَره 

َ
ْم ََكِياًل َوأ  رواه مسلم. َده 

৪৩/১৮৫৯। আবূে ফায্ে আব্বাস ইবন মুত্তারেব িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সলে হুনাইন যুলদ্ধ উপরস্থত রিোম। 
আরম ও আবূ সুফয়ান ইবলন হালিস ইবলন আবু্দে মুত্তারেব 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ সালথ থাকলত 
োর্োম। আমিা তাঁি রনকি নথলক পৃথক হোম না। [নস সময়] 
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িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম একরি সাদা খচ্চলিি 
উপি সওয়াি রিলেন। তািপি যখন মুসরেম ও মুশরিকলদি মলধ্য 
তুমুে যুদ্ধ শুরু হে এবং [প্রথমত:] মুসরেমিা পৃষ্ঠপ্রদশণন কলি 
[ির্িূরম নিলড়] চলে নর্ে, তখন আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় খচ্চিলক কালফিলদি রদলক রনলয় যাবাি 
জনয পালয়ি আঘাত হানলেন। আি আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি খচ্চলিি োর্াম ধ্লি রিোম। তালক ধ্লি 
থামারেোম যালত দ্রুত নবলর্ না চলে। অনয রদলক আবূ সুরফয়ান 
আল্লাহি িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি [সওয়ািীি] পা-
দান ধ্লি রিে। সুতিাং িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘নহ আব্বাস! বাবো র্াি তলে ‘রিযওয়ান’ 
বায়‘আতকািীলদিলক ডাক দাও।’’ আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু 
উচ্চকলেি অরধ্কািী রিলেন। রতরন বলেন, সুতিাং আরম উচ্চ 
সবলি নহঁলক বেোম, ‘বাবো র্াি তলে বায়আতকািীিা নকাথায়?’ 
আল্লাহি কসম! যখন তািা আমাি কেধ্বরন শুনলত নপে, তখন 
র্ািী নযমন তাি বাচ্চাি শব্দ শুলন তাি রদলক দ্রুত র্রতলত রফলি 
যায়, রঠক নতমরন তািা দ্রুত র্রতলত রফলি এলো। তািা বলে 
উঠে, ‘আমিা হারজি আরি, আমিা হারজি আরি।’ তািপি আবাি 
তালদি ও কালফিলদি মলধ্য তুমুে সংঘর্ণ চেলত থাকে। নস সময় 
আনসািলদিলক সাধ্াির্িালব ডাক নদওয়া হে, ‘নহ আনসাির্র্! 
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নহ আনসাির্র্!’ তািপি আহবান নকবে হালিস ইবলন খাযিাজ 
নর্ালত্রি নোকলদি মালঝ সীরমত হে। অতঃপি িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম খচ্চলিি উপি নথলকই ির্লেলত্রি 
রদলক তাকালেন। রতরন নযন সামরিক সংঘলর্ণি কোলকৌশে ও 
বীিলত্বি দৃশয র্দণান বারড়লয় অবলোকন কিরিলেন। রতরন 
বেলেন, ‘‘যুদ্ধ তুলে উঠাি ও সাংঘারতক রূপ ধ্াির্ কিাি এিাই 
সময়।’’ অতঃপি রতরন রকিু কাঁকি হালত রনলয় কালফিলদি মুলখি 
রদলক রনলেপ কিলেন এবং বেলেন, ‘‘মুহাম্মালদি িলবি শপথ! 
ওিা [কালফিিা] পিারজত হলয় নর্লি।’’ আরমও নদখোম নয, যুদ্ধ 
পূর্ণতা ও উলত্তজনাি পযণালয় নপঁলি নর্লি। আল্লাহি কসম! যখরন 
রতরন ঐ কাঁকিগুরে কালফিলদি রদলক রনলেপ কিলেন, তখরন 
আরম রনষ্পেক ননলত্র নদখলত থাকোম নয, তালদি শরি ক্রমশ: 
কলম যালে এবং তালদি বযাপািিা পৃষ্ঠ প্রদশণন কিাি পযণালয় 
নপঁলি নর্লি। (মুসরেম) 859  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  44/1961 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

ُيَها»: عليه وسلم
َ
َمَر  أ

َ
 َطيِّباً، َوإِنذ اهلَل أ

، إِنذ اهلَل َطيٌِّب الَ َيْقَبل  إاِلذ اّنلذاس 
ْرَسلِيَ  َمَر بِِه الم 

َ
ؤِمنَِي بَِما أ ٰ  ﴿: َفَقاَل َتَعاََل .  «الم  اي  ه  ُّي

 
ُل ٱ أ رُُس ُوا   ل ن   َُك ِب   ٱ ِم ّي  ِت لَط

وا  ع  ٱو   لُ ُ ص    م  ًِحا ُوا   ﴿: ََل ، َوقَاَل َتَعا[ 51: املؤمنون] ﴾ ل ن َُك ِب    ِم ّي ا ِت ط  ق   م  ز  م  ٰ   ر   ﴾ُك

                                                           
859 মুসরেম ১৭৭৫, আহমাদ ১৭৭৮ 
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ُد يََديِْه إََِل الَسَماِء . [ 172: ابلقرة] ْغََبَ َيم 
َ
ْشَعَث أ

َ
َل ي ِّطيل  الَسَفَر أ : ث َم َذَكَر الَرج 

َي  ِذّ ه  َحَراٌم، وَغ  ب ه  َحَراٌم، وَملبَس  ه  َحَراٌم، َوَمِْشَ ، َوَمّْطَعم  بِاحْلََراِم، يَا رَِبّ يَا رَِبّ
لَِك ؟ رواه مسلم َِن ي ْستََجاب  َِّلَ

َ
 فَأ

৪৪/১৮৬০। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নহ নোক 
সকে! আল্লাহ পরবত্র, রতরন পরবত্র িাড়া অনয রকিু গ্রহর্ কলিন না। 
আি আল্লাহ মুমীনলদিলক নসই কালজি রনলদণশ রদলয়লিন, যাি রনলদণশ 
পয়র্ম্বিলদিলক রদলয়লিন। সুতিাং মহান আল্লাহ বলেলিন, ‘নহ 
িাসূের্র্! নতামিা পরবত্র বস্তু হলত আহাি কি এবং সৎকমণ কি।’ 
(সূিা মু’রমনূন ৫১ আয়াত) রতরন আিও বলেন, ‘নহ ঈমানদাির্র্! আরম 
নতামালদিলক নয রুযী রদলয়রি তা নথলক পরবত্র বস্তু আহাি কি এবং 
আল্লাহি কালি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি; যরদ নতামিা শুধু্ তাঁিই 
উপাসনা কলি থাক।’’ (সূিা বাকািাহ ১৭২ আয়াত) 

অতঃপি রতরন নসই নোলকি কথা উলল্লখ কলি বেলেন, নয 
এলোলমলো চুলে, ধূ্োমরেন পালয় সুদীঘণ সফলি নথলক আকাশ 
পালন দু’ হাত তুলে ‘ইয়া িবব্! ‘ইয়া িবব্!’ বলে নদা‘আ কলি। 
অথচ তাি খাদয হািাম, তাি পানীয় হািাম, তাি নপাশাক-পরিেদ 
হািাম এবং হািাম বস্তু রদলয়ই তাি শিীি পুষ্ট হলয়লি। তলব তাি 
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নদা‘আ রকিালব কবুে কিা হলব?’’ (মুসরেম) 860  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه ريض اهلل عنه قَاَل  45/1961 : قَاَل رَس 
ْم ثاَلَثٌَة الَ ي َكلِّ » ر  إََلِْهْم، َولَه  يِهْم، َوالَ َيْنظ  م  اهلل  يَْوَم الِقيَاَمِة، َوالَ ي َزكِّ ه  م 

َِلٌم 
َ
ّْسَتْكَِبٌ : َعَذاٌب أ اٌب، وَََعئٌِل م   رواه مسلم.  «َشْيٌخ َزاٍن، َوَملٌِك َكذذ

৪৫/১৮৬১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রতন 
নের্ীি মানুলর্ি সালথ রকয়ামলতি রদন আল্লাহ কথা বেলবন না, 
তালদিলক পরবত্রও কিলবন না এবং তালদি রদলক [দয়াি দৃরষ্টলত] 
তাকালবনও না। অরধ্কন্তু তালদি জনয িলয়লি যন্ত্রর্াদায়ক শারস্ত; 
[তািা হলে,] বৃদ্ধ বযরিচািী, রমথযাবাদী িাজা এবং অহংকািী 
র্িীব।’’ (মুসরেম) 861  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعنْه   46/1962 : قَاَل رَس 
ْنَهارِ اجَلنذةِ »

َ
ٌ ِمْن أ َرات  َواّنلِّيل  لُك   رواه مسلم. «َسْيَحان  وََجْيَحان  َوالف 

৪৬/১৮৬২। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘[শালমি] সাইহান ও জাইহান, [ইিালকি] ফুিাত এবং [রমসলিি] 
                                                           
860 মুসরেম ১০১৫, রতিরমযী ২৯৮৯, ৮১৪৮, ২৭১৭ 
861 মুসরেম ১০৭, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৩১১, ১৮৬৬ 
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নীে প্রলতযক নদীই জান্নালতি নদ-নদীসমূলহি অনযতম।’’ (মুসরেম) 
862  

ول اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بِيَِدي َفَقاَل : َوَعنْه، قَاَل  47/1963 َخَذ رَس 
َ
: أ

َجَر  َخلََق » َحِد، وََخلََق الّشذ
َ
ْبِت، وََخلََق فِيَها اجِلَباَل يَوَم األ بََة يَوَم الّسذ اهلل  الَُتْ

ربَِعاءِ، َوبَثذ 
َ
وهَ يَوَم اّثلاُلَثَاءِ، وََخلََق اّنلُوَر يَْوَم األ يَوَم ااِلثْنَِي، وََخلََق الَمْكر 

وابذ يَوَم اْلَِميِس، وََخلََق آَدَم  ، َبْعَد الَعْصِ ِمْن يَوِم ليه الّسالمعفِيَها اّدلذ
َعِة ِف آِخِر اْلَلِْق ِِف آِخِر َساَعٍة ِمَن اّنلذَهارِ فِيَما َبْيَ الَعْصِ إََِل اللذْيلِ  . «اجل م 

 رواه مسلم

৪৭/১৮৬৩। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [একদা] আমাি 
হাত ধ্লি বেলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আো শরনবাি জরমন সৃরষ্ট 
কলিলিন, িরববাি তাি মলধ্য পবণতমাো সৃরষ্ট কলিলিন। নসামবাি 
সৃরষ্ট কলিলিন র্াি-পাো। মেেবাি মে বস্তু সৃরষ্ট কলিলিন। 
বুধ্বাি আলো সৃরষ্ট কলিলিন। তালত [জরমলন] জীবজন্তু 
িরড়লয়লিন বৃহস্পরতবাি। আি সমস্ত রজরনস সৃরষ্ট কিাি পি 
পরিলশলর্ জুমাি রদন আসলিি পি রদলনি নশর্িালর্ আসি ও 
িালতি মাঝামারঝ সমলয় [আরদ রপতা] আদম-নক সৃরষ্ট কলিলিন।’’ 

                                                           
862 মুসরেম ২৮৩৯, আহমাদ ৭৪৯১, ৭৮২৬, ৯৩৮২ 
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(মুসরেম) 863  

لَيَماَن َخادِلِ بِن الَويِلِد ريض اهلل عنه قَاَل  49/1964 يِب س 
َ
لََقِد : َوَعْن أ

 ِ ْؤتََة ت ْسيَاٍف، َفَما بيَِقَ ِِف يَِدي إاَِل َصِفيَحٌة َيَماِنَيٌة اْنَقَّطعْت ِِف يَِدي يَْوَم م 
َ
ْسَعة  أ

 رواه ابلخاري. 

৪৮/১৮৬৪। আবূ সুোয়মান খালেদ ইবলন অেীদ িারদয়াল্লাহু 
আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘‘মু’তাহ যুলদ্ধ আমাি হালত নয় 
খানা তিবারি নিলেলি। নকবেমাত্র একরি ইয়ামানী েুদ্র তলোয়াি 
আমাি হালত অবরশষ্ট রিে।’’ (বুখািী) 864  

وَل اهلِل : َوَعْن َعمِرو بِن الَعاِص ريض اهلل عنه 49/1965 أنَه َسِمَع رَس 
ول   َصاَب، فَلَه  »: صىل اهلل عليه وسلم، َيق 

َ
إَِذا َحَكَم احَلاِكم  فَاْجَتَهَد، ث مذ أ

، فَلَه  
َ
ْخَطأ

َ
ْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َواْجَتَهَد، فَأ

َ
ْجرٌ  أ

َ
 متفق َعلَيْهِ  «أ

৪৯/১৮৬৫। আমি ইবলন  ‘আস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনলিন, ‘‘যখন নকান রবচািক [রবচাি কিাি সময়] নচষ্টা-প্রলচষ্টা 
কলি রবচাি কিলব এবং সরঠক রসদ্ধালন্ত নপঁলি যালব, তখন তাি 
দু’রি ননকী হলব। আি যখন নচষ্টা সলেও রবচালি িুে কলি 
                                                           
863 মুসরেম ২৭৮৯, আহমাদ ৮১৪১ 
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নফেলব, তখনও তাি একরি ননকী হলব।’’ (বুখািী-মুসরেম)865  

َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم، : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها  51/1966
َ
أ

بْرِد وَها بِالَماءِ »: قَاَل 
َ
 يْهِ متفق َعلَ . «احل َمذ ِمْن َفْيِح َجَهنذَم فَأ

৫০/১৮৬৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘জ্বি জাহান্নালমি তীব্র 
উত্তালপি অংশ রবলশর্। অতএব নতামিা তা পারন িািা ঠাণ্ডা 
কি।’’ (বুখািী-মুসরেম)866  

، قَاَل  51/1967 ْن َماَت َوَعلَْيِه َصوٌم، مَ »: َوَعنْها ريَِضَ اهلل  َعنَْها، عن انليِِبّ
 متفق َعلَيْهِ . «َصاَم َعْنه  َوَِلُه  

৫১/১৮৬৭। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নকান বযরি যরদ মািা 
যায়, আি তাি [মানত] নিাযা বারক থালক, তাহলে তাি 
অরিিাবক তাি পে নথলক [ঐ মানলতি] নিাযা পূির্ কিলব।’’ 

                                                           
865 সহীহুে বুখািী ৭৩৫২, মুসরেম ১৭১৭৬, আবূ দাউদ ২৫৭১, ইবনু মাজাহ 

২৩১৪, আহমাদ ৬৭১৬, ১৭৩২০, ১৭৩৬০  
866 সহীহুে বুখািী ৩২৬৩, ৫৭২৫, মুসরেম ২২১০, রতিরমযী ২০৭৪, ইবনু 

মাজাহ ৩৪৭১, আহমাদ ২৩৭০৮, ২৪০৭৭, মুওয়াত্তা মারেক ১৭৬১  
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(বুখািী-মুসরেম)867  

সরঠক অরিমত এই নয, এই হারদলসি রিরত্তলত নয নিাযা 
পােন না কলি মািা নর্লি, তাি পে নথলক নিাযা িাখা জালয়য। 
আি অরিিাবক বেলত উলদ্দশয, রনকিাত্ম্ীয়; নস ওয়ালিস নহাক 
অথবা না নহাক। 

[[ইবলন আব্বাস বলেন, ‘যরদ নকান নোক িমাযালন বযারধ্গ্রস্ত হয়, 
অতঃপি নস মািা যায় এবং নিাযা [কাযা কিাি সুলযার্ পাওয়া সলেও] নিাযা 
না নিলখ থালক, তাহলে তাি তিফ নথলক রমসকীন খাইলয় রদলত হলব; তাি 
জনয নিাযা কাযা ননই। রকন্তু যরদ নস নযলিি নিাযা না নিলখ মািা যায়, তাহলে 
তাি অরিিাবক [বা রনকিাত্ম্ীয়] তাি তিফ নথলক নসই নিাযা কাযা কলি 
নদলব।’]] [সহীহ আবূ দাঊদ ২১০১নং প্রমুখ] 

َن ََعئَِشَة : َوَعْن َعوِف بِن َمالِِك بِن الُّطَفيِْل ريض اهلل عنه  52/1969
َ
أ

َما، قَاَل ِِف َبيٍْع  َن َعبَد اهلِل بَن الُزَبِْي ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َ
ثَْت أ ِدّ ريَِضَ اهلل  َعنَْها، ح 

 ِ ْعَّطتْه  ََعئ
َ
ْو َعَّطاٍء أ

َ
ْو : َشة  ريَِضَ اهلل  َتَعاََل َعنَهاأ

َ
َواهلِل ّتَلَّنْتَِهنَيَ ََعئَِشة  أ

َرَن َعلَيَْها، قَالَْت  ْحج 
َ
َو قَاَل َهَذا : أل َِه 

َ
ْن : قَالَْت . َنَعْم : قَال وا ! أ

َ
َ نَْذٌر أ َو هلِل َلََعَ ه 

بَداً، فَاْستَْشَفَع اْبن  الزُ 
َ
َكِلَّم اْبَن الُزَبْْيِ أ

 
. َبْْيِ إِيَلَْها ِحنْيَ َطالَِت الِهْجَرة  اَل أ

حَتََنث  إََِل نَْذرِي : َفَقالَْت 
َ
بداً، َواَل أ

َ
ع  ِفيِه أ َشِفّ

 
فَلََما َطاَل َذلَِك . اَل، َواهلِل اَل أ

                                                           
867 সহীহুে বুখািী ১৯৫২, মুসরেম ১১৪৭, আবূ দাউদ ২৪০০, ৩৩১১, আহমাদ 

২৩৮৮০ 
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ِد لََعَ ابِْن الُزَبِْي ََكََم الِمْسَوَر ْبَن َُمَْرَمَة، وَعبَد الرِْحَاِن اْبَن األْسوَِد بِْن َعبْ 
َما  وَث وقَاَل لَه  ْدَخلْت َمايِن لََعَ ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، : َيغ 

َ
َما اهلَل لََما أ ك  د  نْش 

َ
أ

، وََعبد  الرَِْحَاِن َحََّت  ْقبََل بِِه الِمْسَور 
َ
ْن َتنِْذَر قَِّطيَعَِت، فَأ

َ
ُل لََها أ فَإَِنَها اَل حَيِ

ل  ؟ قَالَْت :  اْستَأَذنَا لََعَ ََعئَِشَة َفَقاالَ  نَْدخ 
َ
، أ الَساَلم  َعلَيِْك َورَِْحَة  اهلِل َوَبَرََكت ه 

ل وا : ََعئَِشة   ُنَا ؟ قَالَْت : قَال وا . اْدخ  َما : َك  َن مَعه 
َ
ْم، َواَل َتْعلَم  أ ُك  ل وا َك  َنَعْم اْدخ 

فَاْعتَنََق ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل   اْبَن الُزَبِْي، فَلََما َدَخل وا َدَخَل اْبن  الُزَبِْي احِلَجاَب 
نَاِشَدانَِها إاَِل  ، وََعبد  الرَِْحَاِن ي  َها َويَبِِْك، َوَطِفَق الِمْسَور  نَاِشد  َعنَْها، َوَطِفَق ي 

واَلِن  ، َوَيق  إَِن انَليِِبَ صىل اهلل عليه وسلم َنََه َعَما قَْد : ََكََمتْه  َوقَِبلَْت ِمنْه 
َخاه  فَوَق ثاََلِث يَلَاٍل، فَلََما  َعِلْمِت ِمنَ 

َ
َر أ ْن َيْهج 

َ
ْسِلٍم أ ُل لِم  الِهْجَرِة ؛ َواَل حَيِ

ول   َما َوَتبِِْك، َوَتق  ر ه  ْكَْث وا لََعَ ََعئَِشَة ِمَن اّتَلْذِكَرِة َواّتَلْحِريِج، َطِفَقْت ت َذِكّ
َ
: أ

ْعتََقْت ِِف إيِنّ نََذرْت  َوانَلْذر  َشِديٌد، فَلَْم يََزااَل بِ 
َ
َها َحََّت ََكََمِت اْبَن الُزَبِْي، َوأ

ر  نَْذرََها بَعَد َذلَِك َفتَبِِْك َحََّت تَبَِل  ْرَبِعنَي َرَقبًَة، َوََكنَْت تَْذك 
َ
نَْذرَِها َذلَِك أ

َها َِخَارََها  وع   رواه ابلخاري. د م 

৫২/১৮৬৮। আওফ ইবলন মারেক ইবলন তুফাইে হলত 
বরর্ণত, আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা ি সামলন বযি কিা হে নয, 
আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা নয [রনজ বারড়] রবক্রয় বা দান 
কলিলিন, নস সম্পলকণ আবু্দল্লাহ ইবলন যুবাইি িারদয়াল্লাহু আনহু 
বলেলিন নয, ‘হয় [খাোজান] আলয়শা [অবালধ্ দান-খয়িাত কিা 
হলত] অবশযই রবিত থাকুন, নলচৎ তাঁি উপি [আরথণক] অবলিাধ্ 
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প্রলয়ার্ কিবই।’ আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা এই বিবয শুলন 
রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘সরতযই রক নস এ কথা বলেলি?’ নোলকিা 
বেে, ‘হযাঁ।’ রতরন বেলেন, ‘তাহলে আরম আল্লাহি নালম মানত 
কিোম নয, এখন নথলক আবু্দল্লাহ ইবলন যুবাইলিি সালথ 
কখলনাও কথা বেব না।’ তািপি যখন বাকযাোপ তযার্ দীঘণ হলয় 
নর্ে, তখন আবু্দল্লাহ ইবলন যুবাইি আলয়শাি রনকি [এ বযাপালি] 
সুপারিশ কিালেন। আলয়শা বেলেন, ‘আল্লাহি কসম! আরম 
ইবলন যুবাইলিি সম্পলকণ নকান সুপারিশ গ্রহর্ কিব না, আি 
আপন মানত িেও কিব না।’ বস্তুতঃ যখন বযাপািিা ইবলন 
যুবাইলিি উপি অতীব দীঘণ হলয় পড়ে, তখন রতরন রমসওয়াি 
ইবলন মাখিামাহ ও আবু্দি িাহমান ইবলন আসওয়াদ ইবলন আলব্দ 
ইয়াগুস সাহাবীলদি সলে আলোচনা কিলেন এবং তাঁলদিলক 
বেলেন, ‘আরম নতামালদিলক আল্লাহি কসম রদরে নয, নতামিা 
[আমাি নেহময়ী খাো] আলয়শাি কালি আমালক রনলয় চে। 
নকননা, আমাি সালথ বাকযাোপ বি িাখাি মানলত অিে থাকা 
তাঁি জনয আলদৌ ববধ্ নয়।’ সুতিাং রমসওয়াি ও আবু্দি িহমান 
উিলয় ইবলন যুবাইি িারদয়াল্লাহু আনহু-নক সলে রনলয় নর্লেন। 
এমনরক নশর্ পযণন্ত রিতলি প্রলবশ কিাি জনয আলয়শাি রনকি 
অনুমরতও চাইলেন এবং বেলেন, ‘আসসাোমু আোইরক 
অিা্াতুল্লারহ অবািাকা-তুহ! আমিা রক রিতলি আসলত পারি?’ 
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আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বেলেন, ‘হযাঁ এলসা।’ বেলেন, ‘আমিা 
সকলেই রক?’ আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা বেলেন, ‘হযাঁ, সকলেই 
প্রলবশ কি।’ রকন্তু রতরন জানলতন না নয, ওই দু’জলনি সলে 
আবু্দল্লাহ ইবলন যুবাইি িারদয়াল্লাহু আনহু ও উপরস্থত আলিন। 
সুতিাং এঁিা যখন রিতলি েুকলেন, তখন আবু্দল্লাহ ইবলন যুবাইি 
পদণাি রিতলি চলে নর্লেন এবং [খাো] আলয়শা িারদয়াল্লাহু 
আনহালক জরড়লয় ধ্লি কাদঁলত কাঁদলত আল্লাহি শপথ রদলত 
োর্লেন। এ রদলক পদণাি বাইলি নথলক রমসওয়াি ও আবু্দি 
িহমান উিলয়ই আলয়শালক কসম রদলয় আবু্দল্লাহ ইবলন যুবাইলিি 
সলে কথাবাতণা বেলত ও তাঁি ওজি গ্রহর্ কিলত অনুলিাধ্ 
কিলেন এবং বেলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বাকযাোপ বি িাখলত রনলর্ধ্ কলিলিন---নয সম্বলি আপরন 
অবরহত। আি নকান মুসরেলমি জনয এিা ববধ্ নয় নয, নস তাি 
িাইলয়ি সালথ রতন রদলনি নবশী কথাবাতণা বি িালখ।’ সুতিাং 
যখন তাঁিা আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহাি সামলন উপলদশ ও 
সম্পকণ রিন্ন কিা নয গুনাহ---তা বািবাি বেলত োর্লেন, তখন 
রতরনও উপলদশ আিম্ভ কিলেন এবং কাঁদলত োর্লেন। রতরন 
বেলত োর্লেন, ‘আরম নতা মানত নমলনরি। আি মানলতি 
বযাপািিা বড় শি।’ রকন্তু তাঁিা তাঁলক অবযাহত-িালব বুঝালত 
থাকলেন। নশর্ পযণন্ত রতরন িারদয়াল্লাহু আনহা আবু্দল্লাহ ইবলন 
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যুবাইলিি সালথ কথা বেলেন এবং স্বীয় মানত িে কিাি 
কাফফািা স্বরূপ চরল্লশরি নর্াোম মুি কিলেন। তািপি নথলক 
রতরন যখনই উি মানলতি কথা স্মির্ কিলতন, তখনই এত 
নবশী কাঁদলতন নয, নচালখি পারনলত তাঁি ওড়না রিলজ নযত। 
(বুখািী) 868  

[প্রকাশ থালক নয, নযি বা মানত িলেি কাফফািা কসম িলেি 
কাফফািাি নযায় অথণাৎ একরি দাসমুি কিা অথবা দশ রমসকীনলক খাদয বা 
বস্ত্র দান কিা। যরদ এ সলবি শরি না িালখ তাহলে রতনরি নিাযা িাখা। আি 
নবশী সাদকাহ কিাি কথা স্বতন্ত্র।] 

ْقبََة  53/1969 وَل اهلِل صىل اهلل :بِن ََعِمٍرريَِضَ اهلل  عنهَوَعْن ع  َن رَس 
َ
أ

ِع  وَِدّ ٍد، فََصىَل َعلَيِْهْم َبْعَد َثَماِن ِسّننَي ََكلم  ح 
 
عليه وسلم َخَرَج إََِل َقتىَْل أ

، َفَقاَل  ْمَواِت، ث َم َطلََع إََِل الِمنََْبِ
َ
ْحيَاِء َواأل

َ
 »: لأِل

َ
ْم فََرٌط وَأ يِْديك 

َ
نَا إِِنّ َبْيَ أ

الَ 
َ
ر  إََِلِْه ِمْن َمَقاِِم َهَذا، أ ْنظ 

َ
، َوإِِِنّ أل م  احلَْوض  ْم َوإِنذ َمْوِعَدك  َشِهيٌد َعلَْيك 

ْن 
َ
م  اّدُلْنَيا أ ْخىَش َعلَْيك 

َ
وا، َولَِكْن أ ْْشِك 

ْن ت 
َ
ْم أ ْخىَش َعلَْيك 

َ
َوإِِِنّ لَّْست  أ

وَها وِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَََكنَْت آِخَر َنْظَرةٍ َنَظ : قَاَل  «َتَنافَّس  ْرت َها إََِل رَس 
 متفق َعلَيْهِ . 

وا فِيَها، َوَتْقَتتِل وا »: ويف رواية  ْن َتَنافَّس 
َ
م  اّدُلْنَيا أ ْخىَش َعلَْيك 

َ
َولَِكِِنّ أ

مْ  وا َكَما َهلََك َمْن ََكَن َقْبلَك  ْقبَة  .  «َفَتْهلِك  وَل فَََكَن آِخَر َما َرأيْت  رَس  : قَاَل ع 
                                                           
868 সহীহুে বুখািী ৬০৭৫, ৩৫০৫ 
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 .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لََعَ الِمنََْبِ 

ر  إََِل »: ويف روايٍة قَاَل  ْنظ 
َ
ْم َوإِِِنّ َواهللِ أل نَا َشِهيٌد َعلَْيك 

َ
ْم وَأ إِِنّ فََرٌط لَك 

ْرِض، َوإِِِنّ 
َ
ْو َمَفاتِيَح األ

َ
ْرِض، أ

َ
ْعِطيت  َمَفاتِيَح َخَزائِِن األ

 
َحْوِِض اآلَن، َوإِِِنّ أ

ْن َواهللِ مَ 
َ
ْم أ َخاف  َعلَْيك 

َ
وا َبْعِدي، َولَِكْن أ ْْشِك 

ْن ت 
َ
ْم أ َخاف  َعلَْيك 

َ
ا أ

وا فِيَها  . «َتَنافَّس 

৫৩/১৮৬৯। উক্ববাহ ইবলন আলমি িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক 
বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [একবাি] 
উহুলদি শহীদলদি [কবিস্থালনি] রদলক নবি হলেন এবং নযন 
জীরবত ও মৃত বযরিলদিলক রবদায় জানাবাি উলদ্দলশয আি বিি 
পি তাঁলদি উপি জানাজা পড়লেন [অথণাৎ তাঁলদি জনয নদা‘আ 
কিলেন]। তািপি রমম্বলি চলড় বেলেন, ‘‘আরম পূলবণ র্মনকািী 
নতামালদি জনয সু-বযবস্থাপক এবং সােীও। নতামালদি প্ররতশ্রুত 
স্থান হাউলজ [কাউসাি]। আরম অবশযই ওিালক আমাি এই স্থান 
নথলক নদখলত পারে। নশালনা! নতামালদি বযাপালি আমাি এ 
আশংকা ননই নয, নতামিা রশকণ কিলব। তলব নতামালদি জনয 
আমাি আশংকা এই নয, নতামিা দুরনয়াি বযাপালি আলপালর্ 
প্ররতিরন্দ্বতা কিলব।’’ [িাবী বলেন,] ‘এিাই আমাি নশর্ দৃরষ্ট রিে 
যা আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি প্ররত রনবদ্ধ 
কলিরিোম [অথণাৎ এিপি রতরন নদহতযার্ কলিন]।’ (বুখািী-মুসরেম) 
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869  

অনয এক বর্ণনায় আলি নয, ‘‘রকন্তু নতামালদি জনয আমাি 
আশংকা এই নয, নতামিা পারথণব ধ্ন-সম্পলদ আলপালর্ 
প্ররতিরন্দ্বতা কিলব এবং নস জনয পিস্পি সংঘলর্ণ রেপ্ত হলব এবং 
[পরির্ালম] নতামিা ধ্বংস হলয় যালব; নযমন নতামালদি পূবণবতণীিা 
ধ্বংস হলয়লি।’’ উকবা িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রমম্বলিি উপলি 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক এিাই রিে আমাি 
নশর্ দশণন।’ 

অপি এক বর্ণনায় আলি, ‘‘আরম নতামালদি অগ্রদূত এবং 
নতামালদি জনয সােী। আল্লাহি শপথ! আরম এই মুহূলতণ আমাি 
হাউজ [হাওলজ কাওসাি] নদখরি। আমালক পৃরথবীি িাণ্ডািসমূলহি 
চারব গুে প্রদান কিা হলয়লি। আি আরম নতামালদি বযাপালি এ 
জনয শরঙ্কত নই নয, নতামিা আমাি [রতলিাধ্ালনি] পি রশকণ 
কিলব; বিং এ আশংকা নবাধ্ কিরি নয, নতামিা পারথণব ধ্ন-
সম্পলদি বযাপালি আলপালর্ প্ররতিরন্দ্বতা কিলব।’’ 

হাদীলস উরল্লরখত ‘শহীদলদি উপি জানাজা পড়লেন’ অথণাৎ 
তাঁলদি জনয নদা‘আ কিলেন। [তকবীি সহ] পরিরচত জানাজাি 

                                                           
869 সহীহুে বুখািী ১৩৪৪, ৩৫৯৬, ৪০৪২, ৫০৮৫, ৬৪২৬, ৬৫৯০ 



 

892 

নামায নয়। 

ْخَّطَّب األنصارِيّ ريض اهلل عنه  قَاَل  54/1971
َ
يب َزيٍد َعمِرو بِن أ

َ
: َوَعْن أ

ول اهلِل صىل اهلل ع ، فََخَّطبَنَا َحََّت صىَل بِنَا رَس  ليه وسلم الَفْجَر، وََصِعَد الِمنََْبَ
، ث َم  َل فََصىَل، ث َم َصِعَد الِمنََْبَ فََخَّطبَنَا َحََّت َحََضَِت الَعْْص  ، َفََنَ َحََضَِت الُظْهر 

ْخََبَ 
َ
، فَأ نَا بَِما ََكَن نََزَل فََصىَل، ث َم َصِعَد الِمنََْبَ فََخَّطبَنَا َحََّت َغَرَبِت الَشْمس 

نَا  ْحَفظ 
َ
نَا أ ْعلَم 

َ
َو ََكئٌِن، فَأ  رواه مسلم. َوبَِما ه 

৫৪/১৮৭০। আবূ যালয়দ আমি ইবলন আখত্বাব আনসািী 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, ‘একরদন িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম আমালদিলক রনলয় ফজলিি নামায 
পড়লেন, অতঃপি রমম্বলি চলড় িার্র্ রদলেন। নশর্ পযণন্ত 
নযাহলিি সময় হলয় নর্ে। সুতিাং রতরন নীলচ নামলেন ও নামায 
পড়লেন। তািপি আবাি রমম্বলি চাপলেন [ও িার্র্ দালন প্রবৃত্ত 
হলেন] নশর্ পযণন্ত আসলিি সময় হলয় নর্ে। রতরন পুনিায় নীলচ 
অবতির্ কিলেন ও নামায পড়লেন। অতঃপি রতরন আবাি 
রমম্বলি উঠলেন এবং খুতবা পরিলবশলন ব্রতী হলেন, নশর্ পযণন্ত 
সূযণ অস্ত নর্ে। সুতিাং অতীলত যা ঘলিলি এবং িরবর্যলত যা 
ঘিলব নস সমস্ত রবর্য়গুরে রতরন আমালদিলক জানালেন। অতএব 
আমালদি মলধ্য নসই বযরি সবণারধ্ক বড় জ্ঞানী, রযরন এসব 
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কথাগুরে সবাি চাইলত নবরশ মলন নিলখলিন।’ (মুসরেম)870  

قَاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه : ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  َوَعنْ  55/1971
ْن َيْعِِصَ اهلَل فاَلَ َيْعِصهِ »: وسلم

َ
، َوَمْن نََذَر أ ْن ي ِطيَع اهلَل فَلْي ِطْعه 

َ
.  «َمْن نََذَر أ

 رواه ابلخاري

৫৫/১৮৭১। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয বযরি 
এরূপ মানত কলি নয, নস আল্লাহি আনুর্তয কিলব, নস নযন তাঁি 
আনুর্তয কলি। আি নয বযরি এরূপ মানত কলি নয, নস আল্লাহি 
অবাধ্যতা কিলব, নস নযন তাঁি অবাধ্যতা না কলি।’’ (বুখািী)871  

يٍك ريَِضَ اهلل   56/1972 ِمّ رَشِ
 
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َعنَْها  َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ْوَزاِغ َوقَاَل 
َ
َمَرَها بَِقتِْل األ

َ
خ  لََعَ إِبَْراِهيمَ »: وسلم أ  متفق َعلَيْهِ . «ََكَن َيْنف 

৫৬/১৮৭২। উলম্ম শািীক িারদয়াল্লাহু আনহা হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম রিকরিরক মািলত আলদশ 
রদলয়লিন এবং বলেলিন নয, ‘‘এ ইব্রাহীম-এি অরগ্নকুলণ্ড ফুঁ 

                                                           
870 মুসরেম ২৮৯২, আহমাদ ২২৩৮১ 
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রদলয়রিে।’’(বুখািী-মুসরেম)872    

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  57/1973 يِب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

َبٍة فَلَه  َكَذا َوَكَذا َحَّسنًَة، وَ »: عليه وسلم ِل َُضْ وذ
َ
َمْن َقَتلََها َمْن َقَتَل َوَزَغًة ِِف أ

بَِة  ْ وََل، َوإِْن َقَتلََها ِِف الُضذ
 
وَن األ َبِة اّثلذانَِيِة فَلَه  َكَذا َوَكَذا َحَّسَنًة د  ْ ِف الُضذ

 . «اّثلذاّثِلَِة فَلَه  َكَذا َوَكَذا َحَّسَنةً 

تَِب ََل  ِمَئة  َحَّسنٍَة، َويِف »: ويف رواية  َبٍة ك  ِل َُضْ وذ
َ
 اّثلذانَِيِة َمْن َقَتَل َوزَََغً ِِف أ

وَن َذلَِك  وَن َذلَِك، َويِف اّثلذاّثِلَِة د   .رواه مسلم .  «د 

هل  اللَُغة 
َ
بَْرَص  «الَوَزغ  »: قَاَل أ

َ
 .الِعَظام  ِمْن َساَم أ

৫৭/১৮৭৩। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নয 
বযরি প্রথম আঘালতই রিকরিরক হতযা কলি নফলে, তাি জনয এত 
এত ননকী হয়, আি নয বযরি রিতীয় আঘালত নমলি নফলে, তাি 
জনয প্রথম বযরি অলপো কম এত এত ননকী হয়। আি যরদ 
তৃতীয় আঘালত তালক হতযা কলি, তাহলে তাি জনয [অলপোকৃত 
কম] এত এত ননকী হয়।’’ 
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অপি এক বর্ণনায় আলি, ‘‘নয বযরি প্রথম আঘালতই 
রিকরিরক হতযা কলি, তাি জনয একশত ননকী, রিতীয় আঘালত 
তাি চাইলত কম [ননকী] এবং তৃতীয় আঘালত তাি চাইলত কম 
[ননকী] হয়।’’ (মুসরেম)873  

আিবী িার্ারবদলদি মলত, وزغ বড় রিকরিরকলক বলে। 

[পোন্তলি রর্িরর্রিি আিবীঃ حرباء। আি তালক মািাি রনলদণশ 

হাদীলস ননই।] 

وَل اهلِل صىل اهلل عليه  59/1974 َن رَس 
َ
َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  أ يب ه 

َ
َوَعْن أ

َقنذ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فََوَضَعَها ِِف يَِد »: وسلم قَاَل  تََصدذ
َ
ٌل أل قَاَل رَج 

ث وَن  وا َيَتَحدذ ْصَبح 
َ
َّق لََعَ سَ : َسارٍِّق، فَأ ِدّ امهلَل لََك احَلْمد  :  َفَقاَل ! ارٍِّق ت ص 

ث وَن  وا َيتََحدذ ْصَبح 
َ
َقنذ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فََوَضَعَها ِِف يَِد َزانَِيٍة ؛ فَأ ألتََصدذ

َّق اللذْيلََة لََعَ َزانَِيٍة :  ِدّ َقنذ ! امهلَل لََك احَلْمد  لََعَ َزانِيٍَة :  َفَقاَل ! ت ص  ألتََصدذ
 ِ ث وَن ب وا َيَتَحدذ ْصَبح 

َ
، فَأ ّ َّق : َصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فَوَضَعَها ِِف يَِد َغِِنٍ ِدّ ت ص 

ّ ؟ َفَقاَل  ّ :  لََعَ َغِِنٍ ِِتَ فَِقيَل ! امهلَل لََك احلَْمد  لََعَ َسارٍِّق َولََعَ َزانَِيٍة ولَع َغِِنٍ
 
فَأ

ا َصَدَقت َك لََعَ َسارٍِّق فَلَ : ََل   مذ
َ
ا الزذانِيَة  أ مذ

َ
ْن يَّْسَتِعفذ َعْن رََسِقَتِِه، وَأ

َ
َعلذه  أ

ْعَطاه  
َ
ا أ ْن َيْعَتَِبَ َفي ْنِفَق ِممذ

َ
ا الَغِِنُ فَلََعلذه  أ مذ

َ
فَلََعلذَها تَّْسَتِعُف َعْن زِنَاَها، وَأ

 .رواه ابلخاري بلفظه ومسلم بمعناه .  «اهلل  
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৫৮/১৮৭৪। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘একরি নোক বেে, ‘[আজ িালত] আরম অবশযই সাদকাহ 
কিব।’ সুতিাং নস আপন সদকাি বস্তু রনলয় নবি হে এবং 
[অজালন্ত] এক নচালিি হালত তা রদলয় রদে। নোলক সকালে উলঠ 
বোবরে কিলত োর্ে নয, ‘আজ িালত এক নচালিি হালত সদকা 
নদওয়া হলয়লি।’ সাদকাকািী বেে, ‘নহ আল্লাহ! নতামািই যাবতীয় 
প্রশংসা! [আজ িালত] অবশযই আবাি সদকা কিব।’ সুতিাং নস 
রনজ সদকা রনলয় নবি হে এবং [অজালন্ত] এক নবশযাি হালত তা 
রদলয় রদে। সকাে নবোয় নোলক বোবরে কিলত োর্ে নয, 
‘আজ িালত এক নবশযালক সদকা নদওয়া হলয়লি।’ নস তা শুলন 
আবাি বেে, ‘নহ আল্লাহ! নতামািই প্রশংসা নয, নবশযালক সদকা 
কিা হে। আজ িালত পুনিায় অবশযই সাদকাহ কিব।’ সুতিাং 
তাি সদকা রনলয় নবি হলয় নর্ে এবং [অজালন্ত] এক ধ্নী বযরিি 
হালত সদকা রদে। সকাে নবোয় নোলকিা আবাি বোবরে কিলত 
োর্ে নয, ‘আজ এক ধ্নী বযরিলক সদকা নদওয়া হলয়লি।’ 
নোকরি শুলন বেে, ‘নহ আল্লাহ! নতামািই সমস্ত প্রশংসা নয, 
নচাি, নবশযা তথা ধ্নী বযরিলক সদকা কিা হলয়লি।’ সুতিাং [নবী 
অথবা স্বপ্নলযালর্] তালক বো হে নয, ‘[নতামাি সদকা বযথণ যায়রন; 
বিং] নতামাি নয সদকা নচালিি হালত পলড়লি তাি দরুন হয়লতা 
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নচাি তাি নচৌযণবৃরত্ত তযার্ কলি নদলব। নবশযা হয়লতা তাি দরুন 
তাি নবশযাবৃরত্ত তযার্ কিলব। আি ধ্নী; সম্ভবত: নস উপলদশ 
গ্রহর্ কিলব এবং নস তাি আল্লাহ প্রদত্ত ধ্ন-সম্পদ আল্লাহি 
িালহ বযয় কিলব।’’ (বুখািী-মুসরেম, শব্দগুরে বুখািীি)874  

وِل اهللِ : َوَعنْه، قَاَل  59/1975 َنا َمَع رَس   صىل اهلل عليه وسلم ِِف َدْعَوٍة، ك 
، َفنََهَس ِمنَْها َنْهَسًة َوقَاَل  ، َوََكنَْت ت ْعِجب ه  َراع  فَِع إيَِلِْه اَِّلّ نَا َسيِّد  اّنلذاِس »: فَر 

َ
أ

لَِي َواآلِخِريَن ِِف َصِعيٍد  وذ
َ
وَن ِممذ َذاَك ؟ ََيَْمع  اهلل  األ يَْوَم الِقيَاَمِة، َهْل تَْدر 

، َفَيْبل غ  َواِحدٍ  ْمس  م  الّشذ اِِع، َوتَْدن و مِْنه  م  اّدلذ ه  ، َوي ّْسِمع  م  اّنلذاِظر  ، َفي ْبِص ه 
ول  اّنلذاس   وَن َوالَ حَيَْتِمل وَن، فَيق  الَ : اّنلذاَس ِمَن الَغِمّ َوالَكْرِب َما الَ ي ِطيق 

َ
أ

الَ َتْنظ  
َ
ْم، أ ْنت ْم فِيِه إََِل َما بَلََغك 

َ
ْم ؟ تََرْوَن َما أ ّك 

ِ ْم إََِل َرب وَن َمْن يَّْشَفع  لَك  ر 
ول  َبْعض  اّنلذاِس ِْلَْعٍض  ول وَن : َفَيق  ، َفَيأت ونَه  فَيق  ْم آَدم  ب وك 

َ
ب و : أ

َ
نَْت أ

َ
يَا آَدم  أ

وا  َمَر الَمالَئَِكَة فََّسَجد 
َ
وِحِه، وَأ البََْشِ، َخلََقَك اهلل  بَِيِدهِ، َوَنَفَخ فِيَك ِمْن ر 

الَ تََرى إََِل َما حَنْن  فِيِه َوَما لََك، وَ 
َ
َّك ؟ أ

ِ الَ تَّْشَفع  ّنَلَا إََِل َرب
َ
ْسَكَنَك اجَلنذَة، أ

َ
أ

، َوالَ َيْغَضب  : بَلََغَنا ؟ َفَقاَل  إِنذ َرِِبّ َغِضَب اَلَْوَم َغَضباً لَْم َيْغَضْب َقْبلَه  ِمْثلَه 
جَ  ، َوإِنذه  َنَهاِِن َعِن الّشذ ، َنْفِِس َنْفِِس َنْفِِس، اِْذَهب وا إََِل َبْعَده  ِمْثلَه  َرةِ َفَعَصْيت 

ول وَن  ِل إََِل : َغرْيِي، اِْذَهب وا إََِل ن وٍح، َفيَأت وَن ن وحاً َفَيق  ل  الرُس  وذ
َ
نَْت أ

َ
، أ يَا ن وح 

الَ تََرى إََِل َما حَنْن  فِيهِ 
َ
وراً، أ اَك اهلل  َعْبداً َشك  ْرِض، َوقَْد َسمذ

َ
هِل األ

َ
الَ تََرى أ

َ
، أ
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ول   َّك ؟ َفيَق 
ِ الَ تَّْشَفع  ّنَلَا إََِل َرب

َ
إِنذ َرِِبّ َغِضَب اَلَْوَم َغَضباً لَْم : إََِل َما بَلََغَنا، أ

، َوإِنذه  قَدْ  ، َولَْن َيْغَضَب َبْعَده  ِمْثلَه  ََكنَْت ِِل َدْعَوةٌ َدَعْوت   َيْغَضْب َقْبلَه  ِمْثلَه 
َنْفِِس َنْفِِس َنْفِِس، اِْذَهب وا إََِل َغرْيِي، اِْذَهب وا إََِل إِبَْراِهيَم، بَِها لََعَ قَْوِِم، 

ول وَن  ْرِض، : َفَيأت وَن إِبَْراِهيَم فَيق 
َ
ْهِل األ

َ
نَْت نيَِِبُ اهللِ وََخلِيل ه  ِمْن أ

َ
، أ يَا إِبَْراِهيم 

الَ تََرى إََِل َما حَنْن  فِيهِ 
َ
َّك، أ

ِ ْم  اِْشَفْع ّنَلَا إََِل َرب ول  لَه  إِنذ َرِِبّ قَْد َغِضَب : ؟ فَيق 
ْنت   ، َوإِِنذ ك  ، َولَْن َيْغَضَب َبْعَده  ِمْثلَه  اَلَْوَم َغَضباً لَْم َيْغَضْب َقْبلَه  ِمْثلَه 
َكَذبْت  ثاَلَث َكِذبَاٍت ؛ َنْفِِس َنْفِِس َنْفِِس، اِْذَهب وا إََِل َغرْيِي، اِْذَهب وا إََِل 

وََس، َفيَ  ول وَن م  وََس فَيق  لََك اهلل  : أت وَن م  ول  اهللِ، فَضذ وََس أنََت َرس  يَا م 
الَ تََرى إََِل َما حَنْن  فِيِه ؟ 

َ
َّك، أ

ِ بِرَساالَتِِه َوبَِكالَِمِه لََعَ اّنلذاِس، اِْشَفْع ّنَلَا إََِل َرب
ول   ، َولَْن َيْغَضَب إِنذ َرِِبّ قَْد َغِضَب اَلَْوَم َغَضباً لَْم َيْغَضْب قَ : َفَيق  ْبلَه  ِمْثلَه 

وَمْر بَِقْتلَِها، َنْفِِس َنْفِِس َنْفِِس، اِْذَهب وا 
 
، َوإِِنذ قَْد َقَتلْت  َنْفّساً لَْم أ َبْعَده  ِمْثلَه 

ول وَن . إََِل َغرْيِي ؛ اِْذَهب وا إََِل ِعيََس  نَْت : َفَيأت وَن ِعيََس َفيَق 
َ
يَا ِعيََس، أ

ول  اهللِ وَ  ، َوََكذْمَت اّنلذاَس ِف الَمْهِد، اِْشَفْع َرس  وٌح ِمْنه  لَْقاَها إََِل َمْريََم َور 
َ
ََكَِمت ه  أ

ول  ِعيََس  الَ تََرى إََِل َما حَنْن  فِيِه ؟ فَيق 
َ
َّك، أ

ِ إِنذ َرِِبّ قَْد َغِضَب اَلَْوَم : ّنَلَا إََِل َرب
، َولَْن َيغْ  ْر َذنْباً، َنْفِِس َغَضباً لَْم َيْغَضْب َقْبلَه  ِمْثلَه  ، َولَْم يَْذك  َضَب َبْعَده  مِْثلَه 

د َمذ  . «صّل اهلل عليه وسلم َنْفِِس َنْفِِس، اِْذَهب وا إََِل َغرْيِي، اِْذَهب وا إََِل ُم 

ول وَن »: َويف روايٍة  نْبِيَاءِ، : َفَيأت وِِن َفَيق 
َ
ول  اهللِ وََخاَتم  األ نَْت َرس 

َ
د  أ َمذ يَا ُم 

الَ تََرى  َوقَدْ 
َ
َّك، أ

ِ َر، اِْشَفْع ّنَلَا إََِل َرب خذ
َ
َم ِمْن َذنْبَِك َوَما تَأ َغَفَر اهلل  لََك َما َتَقدذ

، ث مذ َيْفَتح  اهلل   َقع  َساِجداً لَِرِِبّ
َ
ْنَطلِق  فَآِِت ََتَْت الَعْرِش فَأ

َ
إََِل َما حَنْن  فِيِه ؟ فَأ
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ّْسِن اّثلذ  ذ ِمْن َُمَامِِدهِ، وَح  َحٍد َقْبِِل، ث مذ ي َقال  َلََعَ
َ
: َناءِ َعلَْيِه َشيْئاً لَْم َيْفَتْحه  لََعَ أ

ق ول  
َ
ِِس، فَأ

ْ
ْع، فَأْرَفع  َرأ ، َواْشَفْع ت َّشفذ د  اْرَفْع َرأَسَك، َسْل ت ْعَطه  َمذ ِِت يَا : يَا ُم  مذ

 
أ

، َفي َقال   ِِت يَا َرِبّ مذ
 
، أ مذِِت يَا َرِبّ

 
، أ َمذ : َرِبّ تَِك َمْن الَ يَا ُم  مذ

 
ْدِخْل مِْن أ

َ
د  أ

ََكء  اّنلذاِس فِيَما  َ ْم َش  بَْواِب اجلَنذِة، َوه 
َ
ْيَمِن ِمْن أ

َ
ِحَّساَب َعلَْيِهْم ِمَن اْلَاِب األ

بَْواِب 
َ
ِي َنْفِِس بِيَِدهِ، إِنذ َما َبْيَ الِمْصَاَعْيِ »: ث َم قَاَل .  «ِسَوى َذلَِك ِمَن األ َواَّلذ

َة َوب ْصَىِمْن َمَص  ْو َكَما َبْيَ َمكذ
َ
َة َوَهَجَر، أ متفق .  «ارِيِع اجلَنذِة َكَما َبْيَ َمكذ

 َعلَيْهِ 

৫৯/১৮৭৫। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি সালথ এক 
দাওয়ালত রিোম। তাঁলক সামলনি পালয়ি একরি িান তুলে নদওয়া 
হে। রতরন এই িান বড় পিে কিলতন। তা নথলক রতরন [দাঁলত 
নকলি] নখলেন। অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘রকয়ামলতি রদন আরম 
হব সকে মানুলর্ি ননতা। নতামিা রক জান, রক কািলর্? 
রকয়ামলতি রদন পূবণাপি সমগ্র মানবজারত একই ময়দালন সমলবত 
হলব। [নস ময়দানরি এমন হলব নয,] নসখালন দশণক তালদিলক 
নদখলত পালব এবং আহ্বানকািী [রনজ আহবান] তালদিলক শুনালত 
পািলব। সূযণ এলকবালি কালি এলস যালব। মানুর্ এতই দুঃখ-
কলষ্টি মলধ্য রনপরতত হলব নয, বধ্যণ ধ্াির্ কিাি েমতাই তালদি 
থাকলব না। তািা বেলব, ‘নদখ, নতামালদি সবাি রক িীর্র্ কষ্ট 
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হলে, নতামালদি রক রবপদ এলস নপঁলিলি! এমন নকান বযরিি 
নখাঁজ কি, রযরন পিওয়ািলদর্ালিি কালি সুপারিশ কিলত 
পালিন।’ নোলকিা বেলব, ‘চে আদলমি কালি যাই।’ নস মলত 
তািা আদলমি কালি এলস বেলব, ‘আপরন মানব জারতি রপতা, 
আল্লাহ তা‘আো রনজ হালত আপনালক সৃরষ্ট কলিলিন এবং ফুঁক 
রদলয় তাঁি ‘রূহ’ আপনাি মলধ্য সঞ্চারিত কলিলিন। তাঁি রনলদণলশ 
রফরিস্তার্র্ আপনালক রসজদা কলিরিলেন। আপনালক জান্নালত 
স্থান রদলয়রিলেন। সুতিাং আপরন রক আপনাি পােনকতণাি 
দিবালি আমালদি জনয সুপারিশ কিলবন না? আপরন রক নদখলিন 
না, আমিা রক কলষ্টি মলধ্য আরি? আমিা রক যন্ত্রর্া নিার্ 
কিরি?’ আদম বেলবন, ‘আমাি প্ররতপােক আজ িীর্র্ কু্রদ্ধ 
আলিন, এমন কু্রদ্ধ রতরন আি নকানরদন হনরন আি কখলনা 
হলবনও না। তািাড়া রতরন আমালক একরি বৃলেি কালি নযলত 
রনলর্ধ্ কলিরিলেন, রকন্তু আরম তাি রনলদণশ অমানয কলিরিোম। 
আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত 
আরি! আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! নতামিা বিং আমালক 
বাদ রদলয় অনয কালিা কালি যাও। নতামিা নূলহি কালি যাও।’ 

সুতিাং তািা সকলে নূহ -এি কালি এলস বেলব, ‘নহ নূহ! 
আপরন পৃরথবীি প্ররত প্রথম নপ্ররিত িসূে। আল্লাহ আপনালক 
নশাকি-গুজাি বাো রহসালব অরিরহত কলিলিন। সুতিাং আপরন 
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রক আপনাি পােনকতণাি দিবালি আমালদি জনয সুপারিশ 
কিলবন না? আপরন রক নদখলিন না, আমিা রক কলষ্টি মলধ্য 
আরি? আমিা রক যন্ত্রর্া নিার্ কিরি?’ নূহ বেলবন, আমাি 
প্ররতপােক আজ িীর্র্ কু্রদ্ধ আলিন, এমন কু্রদ্ধ রতরন আি 
নকানরদন হনরন আি কখলনা হলবনও না। তািাড়া আমাি একরি 
নদা‘আ রিে, যাি িািা আমাি জারতি উপি বদু্দআ কলিরি। আরম 
রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! 
আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! নতামিা বিং আমালক বাদ 
রদলয় অনয কালিা কালি যাও। নতামিা ইব্রাহীলমি কালি যাও।’ 

সুতিাং তািা সবাই ইব্রাহীম -এি কালি এলস বেলব, ‘নহ 
ইব্রাহীম! আপরন আল্লাহি নবী ও পৃরথবী বাসীলদি মধ্য নথলক 
আপরনই তাঁি বিু। আপরন আপনাি পােনকতণাি কালি আমালদি 
জনয সুপারিশ করুন। আপরন রক নদখলিন না, আমিা রক যন্ত্রর্াি 
মলধ্য আরি?’ রতরন তালদিলক বেলবন, ‘আমাি পােনকতণা আজ 
িীর্র্ িার্ারিত হলয়লিন, এমন িার্ারিত রতরন আি নকানরদন 
হনরন আি কখলনা হলবনও না। তািাড়া [দুরনয়ালত] আরম রতনরি 
রমথযা কথা বলেরি। সুতিাং আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! 
আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত 
আরি! নতামিা বিং আমালক বাদ রদলয় অনয কালিা কালি যাও। 
নতামিা মুসাি কালি যাও।’ 
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অতঃপি তািা মুসা -এি কালি এলস বেলব, ‘নহ মুসা! আপরন 
আল্লাহি িসূে। আল্লাহ আপনালক তাঁি রিসাোত রদলয় এবং 
আপনাি সালথ [সিাসরি] কথা বলে সমগ্র মানব জারতি উপি 
নেষ্ঠত্ব রদলয়লিন। আপরন আমালদি জনয আপনাি প্ররতপােলকি 
রনকি সুপারিশ করুন। আপরন রক নদখলিন না, আমিা রক 
দুলিণার্ নপাহারে?’ রতরন বেলবন, ‘আজ আমাি প্ররতপােক এত 
িীর্র্ কু্রদ্ধ হলয় আলিন, এমন কু্রদ্ধ রতরন আি আলর্ কখলনা 
হনরন এবং আর্ামীলতও আি নকানরদন হলবন না। তািাড়া আরম 
নতা [পৃরথবীলত] একরি প্রার্ হতযা কলিরিোম, যালক হতযা কিাি 
নকান রনলদণশ আমালক নদওয়া হয়রন। আরম রনলজলক রনলয়ই 
রচরন্তত আরি! আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! আরম রনলজলক 
রনলয়ই রচরন্তত আরি! নতামিা বিং আমালক বাদ রদলয় অনয কালিা 
কালি যাও। নতামিা ঈসাি কালি যাও।’ 

অতঃপি তািা সবাই ঈসা -এি কালি এলস বেলব, ‘নহ ঈসা! 
আপরন আল্লাহি িাসূে। আপরন আল্লাহি নসই কালেমা, যা রতরন 
মািয়ালমি প্ররত প্রলেপ কলিরিলেন। আপরন হলেন তাঁি রূহ, 
আপরন [জন্ম ননওয়াি পি] রশশুকালে নদােনায় শুলয়ই মানুলর্ি 
সালথ কথা বলেরিলেন। অতএব আপরন আমালদি জনয আপনাি 
প্ররতপােলকি রনকি সুপারিশ করুন।  আপরন রক নদখলিন না, 
আমিা রক যন্ত্রর্াি মলধ্য আরি?’ রতরন তালদিলক বেলবন, ‘আমাি 
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পােনকতণা আজ িীর্র্ িার্ারিত হলয়লিন, এমন িার্ারিত রতরন 
আি নকানরদন হনরন আি কখলনা হলবনও না। [এখালন রতরন তাঁি 
নকান অপিাধ্ উলল্লখ কলিনরন।] আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত 
আরি! আরম রনলজলক রনলয়ই রচরন্তত আরি! আরম রনলজলক রনলয়ই 
রচরন্তত আরি! নতামিা বিং আমালক বাদ রদলয় অনয কালিা কালি 
যাও। নতামিা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি 
যাও।’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, সুতিাং তািা সবাই আমাি কালি 
এলস বেলব, ‘নহ মুহাম্মাদ! আপরন আল্লাহি িসূে। আপরন 
আলখরি নবী। আল্লাহ আপনাি পূবণাপি যাবতীয় গুনাহ মাফ কলি 
রদলয়লিন। অতএব আপরন আমালদি জনয আপনাি প্ররতপােলকি 
কালি সুপারিশ করুন। আপরন রক নদখলিন না, আমিা রক 
[িয়াবহ] দুঃখ ও যন্ত্রর্া নিার্ কিরি।’ তখন আরম চলে যাব এবং 
আিলশি নীলচ আমাি প্ররতপােলকি জনয রসজদা-বনত হব। 
অতঃপি আল্লাহ তাঁি প্রশংসা ও গুর্র্ালনি জনয আমাি হৃদয়লক 
এমন উনু্মি কলি নদলবন, নযমন ইলতাপূলবণ আি কালিা জনয 
কলিনরন। অতঃপি রতরন বেলবন, ‘নহ মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, 
চাও, নতামালক নদওয়া হলব। সুপারিশ কি, নতামাি সুপারিশ গ্রহর্ 
কিা হলব।’ তখন আরম মাথা উরঠলয় বেব, আমাি উম্মতলক [িো 
করুন] নহ আমাি প্ররতপােক! আমাি উম্মতলক [িো করুন] নহ 
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প্ররতপােক! আমাি উম্মতলক [িো করুন] নহ প্ররতপােক!’ এি 
প্রতুযত্তলি [আল্লাহি পে নথলক] বো হলব, ‘নহ মুহাম্মাদ! নতামাি 
উম্মলতি মলধ্য যালদি নকান রহসাব-রনকাশ হলব না, তালদিলক 
ডান রদলকি দিজা রদলয় জান্নালত প্রলবশ কিাও। এই দিজা িাড়া 
তািা অনয সব দিজালতও সকে মানুলর্ি শিীক।’ 

অতঃপি রতরন বেলেন, ‘‘যাঁি হালত আমাি প্রার্ আলি, তাঁি 
কসম! জান্নালতি একরি দিজাি প্রশস্ততা হলে মক্কা ও 
[বাহিাইলনি] হাজালিি মধ্যবতণী দূিত্ব অথবা মক্কা ও [রসরিয়াি] 
বুসিাি মধ্যবতণী দূিলত্বি সমান।’’ (বুখািী-মুসরেম)875  

َما، قَاَل  61/1976 عليه َجاَء إِبَراِهيم  : وََعِن ابِن َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنْه 
ِمّ إِْسَماِعيَل َوبِابِْنَها إِ  السالم

 
، َحََّت وََّضعَها ِعنَْد بِأ ه  ْسَماِعيل َوِِهَ ت رِّْضع 

َحٌد، 
َ
لَْعَ الَمْسِجِد، َولَيَْس بَِمَكَة يَْوَمئٍِذ أ

َ
ابَليِْت، ِعنَْد َدوَْحٍة فَوَق َزْمَزَم ِِف أ

َما ِجَراباً ِفيِه َتْمٌر، وَِسَقاًء فِ  نَاَك، َووََّضَع ِعنَْده  َما ه  يِه َولَيَْس بَِها َماٌء، فَوََّضَعه 
ُم إِْسَماِعيَل َفَقالَْت 

 
نَّْطِلقاً، َفتَِبَعتْه  أ ْيَن : َماٌء، ث َم َقََّف إِبَْراِهيم  م 

َ
، أ يَا إِبَْراِهيم 

ٌء ؟ َفَقالَْت ََل  َذلَِك  نِيٌس َواَل ََشْ
َ
ي لَيَْس ِفيِه أ نَا بَِهَذا الَواِدي اََّلِ ك  تَْذَهّب  َوَترْت 

َمَرَك بَِهَذا ؟ قَاَل : ت  إيَِلَْها، قَالَْت ََل  ِمَراراً، وََجَعَل اَل يَلْتَفِ 
َ
إِذاً : َنَعْم، قَالَْت : آهلل  أ

نَا ؛ ث َم رََجَعْت، فَاْنَّطلََق إِبَْراِهيم   ، َحََّت إَِذا ََكَن ِعنَْد عليه السالماَل ي َضِيّع 
                                                           
875 সহীহুে বুখািী ৩৩৪০, ৩৩৬১, ৪৭১২, মুসরেম ১৯৪, রতিরমযী ২৪৩৪, 

২৫৫৭ 



 

905 

، اْستَْقبََل بِوَْجِهِه ابَليَْت، ث مَ  َدََع بَِهؤ الَِء ادَلَعَواِت، فََرَفَع  اثلَّنَِيِة َحيْث  اَل يََرونَه 
ا   ﴿: يََديِْه َفَقاَل  ن  َب س   إِّنِ   َر

 
نُت أ َِيِّت  ِمن ك  د   ُذّر ا ِو  ِ  ب ي  ر   ذِي غ  ند   ع  ز  َرمِ ل  ٱ تِك  ب ي   ِع ح  ا ُم ن  َب  ر 

وا   يُم قِ و  ٱ ِِلُ ل  ل  ج  ٱف   ة  لَّص ف   ع 
 

ة   ِٔ أ ن   د  ِس ٱ ّمِ ه   ّنلَا مزُق  ر  ٱو   ِهم  إِِل    وِي  ت  ن   ُه ر   ٱ ّمِ م   تِ ّثلَم  ُه لَ ع  ن  ي ش   ل  ُرو  ُك
ُم إِْسَماِعيَل ت رِّْضع  إِْسَماِعيَل َوتَِْشَب  ِمْن َذلَِك . [37: ابراهيم] ﴾ ٣٧

 
وََجَعلَْت أ

ر  إِيَلِْه  َقاِء َعِّطَشْت، وََعِّطَش اْبن َها، وََجَعلَْت َتنْظ  الَماِء، َحََّت إَِذا نَِفَد َما ِِف الِسّ
ْو قَاَل َيتَلََبط   -تَلََوى يَ 

َ
َر إيَِلِْه، فَوََجَدِت الَصَفا  -أ ْن َتنْظ 

َ
فَاْنَّطلََقْت َكَراِهيََة أ

ر  َهْل  قَْرَب َجبٍَل ِِف األرِْض يَِليَها، َفَقاَمْت َعلَيِْه، ث َم اْستَْقبَلَِت الَواِدي َتنْظ 
َ
أ

َحداً 
َ
َحداً ؟ فَلَْم تََر أ

َ
ِمَن الَصَفا َحََّت إَِذا بَلََغِت الَواِدي، َرَفَعت َفَهبََّطْت . تََرى أ

تَِت 
َ
وِد َحََّت َجاَوزَِت الَواِدي، ث َم أ َطرَف ِدرِْعَها، ث َم َسَعْت َسيْعَ اإلنَْساِن الَمْجه 

َحداً، َفَفَعلَْت َذلَِك 
َ
َحداً ؟ فَلَْم تََر أ

َ
 الَمْرَوَة َفَقاَمْت َعلَيَْها، َفنََظَرْت َهْل تََرى أ

َما . َسبَْع َمَراٍت  قَاَل انَليِِبُ صىل اهلل عليه : قَاَل ابن  َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنْه 
َما»: وسلم لَِك َسْع  اّنلذاِس بَيَْنه  فَْت لََعَ الَمْرَوةِ َسِمَعْت َصْوتاً، «فَُِلَ رْشَ

َ
، فَلََما أ

يضاً، َفَقالَْت ث َم تََسَمَعْت، فَ  -ت ريد  َنْفَسَها  -َصْه : َفَقالَْت 
َ
قَْد : َسِمَعْت أ

ْسَمْعَت إْن ََكَن ِعنَْدَك َغَواٌث، فَإَِذا ِِهَ بِالَملَِك ِعنَْد َموِّْضِع َزْمَزَم، َفبََحَث 
َ
أ

ْو قَاَل ِِبَنَاِحِه  -بَِعِقِبِه 
َ
ول  بِيَِدَها  -أ ه  َوَتق  َوِّّض  ، فََجَعلَْت حت  َحََّت َظَهَر الَماء 

ور  َبْعَد َما َتْغرِف   َهَكَذا، وََجَعلَْت  َو َيف  َويِف . َتْغرِف  ِمَن الَماِء ِِف ِسَقائَِها وَه 
َما . بَِقَدِر َما َتْغرِف  : ِرَوايٍَة  قَاَل انلَيِِبُ صىل اهلل : قَاَل ابن  َعَباٍس ريَِضَ اهلل  َعنْه 

مذ إِْسَماِعيَل لَْو تََرَكْت َزْمَزَم  »: عليه وسلم
 
ْو قَاَل لَْو لَْم َتْغرِْف ِمَن رَِحَم اهلل  أ

َ
أ

َها، َفَقاَل لََها : قَاَل  «لَََكنَْت َزْمَزم  َعْيناً َمِعيناً  -الَماءِ  رَّْضَعْت َودَلَ
َ
َبْت َوأ َِشِ

فَ
ب وه ، َوإَِن اهلَل : الَملَك  

َ
اَلم  َوأ نَا بَيْتاً هلِل يَبْنِيِه َهَذا الغ  اَل َتَاف وا الَضيَْعَة فَإَِن َهاه 
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ذ   ، َفتَأخ  رِْض ََكلَرابِيَِة، تَأِتيِه الُسي ول 
َ
ْرتَِفعاً ِمَن األ ، َوََكَن ابلَيْت  م  ْهلَه 

َ
اَل ي َضِيّع  أ

ْو 
َ
ٍم، أ ْره  ْفَقٌة ِمْن ج  ، فَََكنَْت َكَذلَِك َحََّت َمَرْت بِِهْم ر  َعْن يَِميِنِه َوَعْن ِشَماَِلِ

ْقِبلنَي  ٍم م  ْره  ْهل  َبيٍْت ِمْن ج 
َ
ْوا أ

َ
ْسَفِل َمَكَة ؛ فََرأ

َ
ِمْن َطِريِق َكَداَء، َفََنل وا ِِف أ

نَا بَِهذا الَواِدي َوَما : َطائِراً َعئِفاً، َفَقال وا  ور  لََعَ َماٍء، لََعْهد  إَِن َهَذا الَّطائَِر يَلَد 
ْم بِالَماِء . ِفيِه َماءٌ  ، فَإَِذا ه  ْو َجِرَينْيِ

َ
رَْسل وا َجِرّياً أ

َ
ْقبَل وا فَرَ . فَأ

َ
ْم ؛ فَأ ْخََب وه 

َ
وا فَأ َجع 

ُم إِْسَماِعيَل ِعنَْد الَماِء، َفَقال وا 
 
َل ِعنَْدِك ؟ قَالَْت : َوأ ْن َنَْنِ

َ
تَأَذِننَي نَلَا أ

َ
َنَعْم، : أ

ْم ِِف الَماِء، قَال وا  قَاَل انلَيِِبُ صىل : قَاَل ابن  َعَباٍس . َنَعْم : َولَِكْن اَل َحَق لَك 
نَْس »: عليه وسلماهلل 

 
ُِب األ مذ إِْسَماِعيَل، َوِِهَ َت 

 
لََْف َذلَِك أ

َ
رَْسل وا  «فَأ

َ
ل وا، فَأ َفََنَ

اَلم  َوَتَعلََم  ْبيَاٍت وََشَّب الغ 
َ
ْهَل أ

َ
ْم، َحََّت إَِذا ََكن وا بَِها أ ل وا َمَعه  ْهِلِهْم َفََنَ

َ
إََِل أ

عْ 
َ
ْم َوأ ْنَفَسه 

َ
ْم، َوأ ْم الَعَربَِيَة ِمنْه  وه  اْمَرأًة ِمنْه  ْدرََك َزوَج 

َ
ْم ِحنْيَ َشَّب، فَلََما أ : َجبَه 

، فَلَْم  َّطاِلع  تَِرَكتَه  ُم إِْسَماِعيَل، فََجاَء إِبَْراِهيم  َبْعَدما تََزَوَج إِْسَماِعيل  ي 
 
َوَماتَْت أ

َل اْمَرأتَه  َعنْه  َفَقالَْت 
َ
ْد إِْسَماِعيَل ؛ فََسأ ْ : َُيِ : ويف روايٍة  -تيَِغ نَلَا َخَرَج يَب

لََها َعْن َعيِْشِهْم وََهيْئَِتِهْم، َفَقالَْت  -يَِصيد  نَلَا 
َ
، ََنْن  ِِف ِّضيٍق : ث َم َسأ ََنْن  بَِِشٍّ

ْ : وَِشَدةٍ ؛ وََشَكْت إِيَلِْه، قَاَل  َغِْيّ ِك اقَْرِِئ َعلَيِْه الَساَلَم، َوق وِِل ََل  ي  فَإَِذا َجاَء َزوْج 
نَه  آنََس َشيْئاً، َفَقاَل . َة بَابِِه َعتَبَ 

َ
َحٍد : فَلََما َجاَء إِْسَماِعيل  َكأ

َ
ْم ِمْن أ َهْل َجاَءك 

لَِِن : ؟ قَالَْت 
َ
، فََسأ ت ه  ْخََبْ

َ
نَلَا َعنَْك فَأ

َ
َكيَْف : َنَعْم، َجاَءنا َشيٌْخ َكَذا َوَكَذا، فََسأ

نَا ِف َجْهٍد وَشِ 
َ
ت ه  أ ْخََبْ

َ
نَا، فَأ وَْصاِك بََِشٍء ؟ قَالَْت : قَاَل . َدةٍ َعيْش 

َ
َنَعْم، : َفَهْل أ

ول    َعلَيَْك الَساَلَم، َوَيق 
َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِِن أ

َ
ْ َعتَبََة بَابَِك، قَاَل : أ يِب َوقَْد : َغِْيّ

َ
َذاَك أ

َمَرِِن 
َ
فَاِرقَِك  أ

 
ْن أ

َ
ْهِلِك ! أ

َ
 . ِاحْليَِق بِأ

 
ْم أ ْم َفَّطلََقَها َوتََزَوَج ِمنْه  ْخَرى، فَلَبَِث َعنْه 

ْده ، فََدَخَل لََعَ اْمَرأتِِه فََسأَل َعنْه   ْم َبْعد  فَلَْم َُيِ تَاه 
َ
، ث َم أ . إِبَْراِهيم  َما َشاَء اهلل 
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لََها َعْن َعيِْشِهْم وََهيْئَِتِهْم، : َخَرَج يَبْتيَِغ نَلَا قَاَل : قَالَْت 
َ
َكيَف أْنت ْم ؟ وََسأ

ثْنَْت لََعَ اهلِل  ََنْن  : َفَقالَْت 
َ
ْم ؟ قَالَْت : َفَقاَل . ِِبٍَْي وََسَعٍة، َوأ : َما َطَعام ك 

، قَاَل  ْم ؟ قَالَت : اللَْحم  اب ك  ، قَاَل : فَما رَشَ ْم ِِف اللَْحِم :  املاء  امهلَل بَارِْك لَه 
ْم يَْوَمئِ :  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل انَليِبُ . َوالَماءِ  ْن لَه  ٍذ َحٌّب َولَْو ََكَن َولَْم يَك 

ْم ِفيِه، قَاَل  ْم َدََع لَه  َحٌد بَِغْْيِ َمَكَة إاَِل لَْم ي َوافَِقاه  : لَه 
َ
َما اَل ََيْل و َعلَيِْهَما أ  .َفه 

ْيَن إِْسَماِعيل  ؟ َفَقالَْت اْمرأت ه  : فََجاَء َفَقاَل : َويِف رواية 
َ
َذَهَّب يَِصيد  ؛ : أ

 : َفَقالَِت اْمَرأت ه  
َ
، َفتَّْطَعَم َوتَِْشََب ؟ قَاَل أ ل  ْم : اَل َتَْنِ اب ك  ْم َوَما رَشَ َوَما َطَعام ك 

، قَاَل : ؟ قَالَْت  اب نَا الَماء  نَا اللَْحم  َورَشَ ْم ِِف َطَعاِمِهْم :  َطَعام  امهلَل بَارِْك لَه 
ب و الَقاِسِم : قَاَل . َورَشابِِهْم 

َ
. ة  َدعَوِة إبَْراِهيَم بََركَ : صىل اهلل عليه وسلم َفَقاَل أ

ِريِِه ي ثَِبّت  َعتَبََة بَابِهِ : قَاَل  ِك فَاقَْرِِئ َعلَيِْه الَساَلَم َوم  فَلََما َجاَء . فَإَِذا َجاَء َزوْج 
َحٍد ؟ قَالَْت : إِْسَماِعيل  قَاَل 

َ
ْم ِمْن أ تَاك 

َ
تَانَا َشيٌْخ َحَسن  الَهيْئَِة، : َهْل أ

َ
َنَعْم، أ

ْْيٍ َوأْثنَْت َعلَ 
نَا ِِبَ

َ
ت ه  أ ْخََبْ

َ
نَا فَأ ، فََسألَِِن َكيَْف َعيْش  ْخََبت ه 

َ
. يِْه، فََسألَِِن َعنَْك فَأ

وَْصاِك بََِشٍء ؟ قَالَْت : قَاَل 
َ
ْن ت ثَِبَّت : فَأ

َ
ر َك أ  َعلَيَْك الَساَلَم َوَيأم 

 
َنَعْم، َيْقَرأ

نِْت الَعتَ : قَاَل . َعتَبََة بَابَِك 
َ
يِب، َوأ

َ
ْمِسَكِك َذاَك أ

 
ْن أ

َ
َمَرِِن أ

َ
، أ َم . بَة  ث َم بَلَِث َعنْه 

، ث َم َجاَء بَعَد َذلَِك َوإِْسَماِعيل  َيَْبِي َنباًْل ََل  حَتَْت َدوَْحٍة قَريباً ِمْن  َما َشاَء اهلل 
يَا : قَاَل . دَل  بِالَوادِل َزْمَزَم، فَلََما َرآه  قَاَم إِيَلِْه، فََصنََعا َكَما يَْصنَع  الَوادِل  بِالَودَلِ َوالوَ 

ْمٍر، قَاَل 
َ
َمَرِِن بِأ

َ
، إَِن اهلَل أ َوت ِعيّن ِِن، : فَاْصنَْع َما أَمَرَك َرُبَك ؟ قاَل : إِْسَماِعيل 

ِعين َك، قَاَل : قَاَل 
 
َكَمٍة : َوأ

َ
َشاَر إََِل أ

َ
نَا، َوأ بِِْن بَيْتاً َهاه 

َ
ْن أ

َ
َمَرِِن أ

َ
فَإَِن اهلَل أ

ْرتَِفَعٍة  لََعَ َما َحْولََها، فَِعنَْد َذلَِك َرَفَع الَقَواِعَد ِمَن ابَليِْت، فََجَعَل إِْسَماِعيل  م 
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، َجاَء بِهَذا احلََجِر فَوََّضَعه   ََل   يَأِِت بِاحِلَجاَرِة َوإِبَْراِهيم  يَبِِْن َحََّت إَِذا اْرَتَفَع ابلِنَاء 
َو يَبِِْن َوإِْسَماِعيل   واَلنِ  َفَقاَم َعلَيِْه، وَه  َما َيق  نَاِوَل   احِلَجاَرَة وَه  ا﴿  :ي  َبن  َبل   ر  ق   ت 

 ُ ا  َك   ِمَن ت   إِن ن
 

ِميعُ ٱ أ لِيمُ ل  ٱ لَس  [  127: ابلقرة] ﴾ ١٢٧ ع 
ْم َشَنٌة ِفيَها : ويف روايٍة  ِمّ إِْسَماِعيَل، َمَعه 

 
إَِن إِبَْراِهيَم َخَرَج بِإِْسَماِعيَل َوأ

مُ 
 
إِْسَماِعيَل تَِْشَب  ِمَن الَشَنِة َفيَِدُر بَلَن َها لََعَ َصِبِيَّها، َحََّت قَِدَم  َماٌء، فََجَعلَْت أ

ُم إِْسَماِعيَل 
 
ْهِلِه، فَاَتبََعتْه  أ

َ
َمَكَة، فَوََّضَعَها حَتَْت َدوَْحٍة، ث َم رََجَع إِبَْراِهيم  إََِل أ

وا َكَداَء نَاَدتْه  ِمْن َوَرا نَا ؟ قَاَل : ئِِه َحََّت لََما بَلَغ  ك  إََِل اهلِل، : يَا إِبَْراِهيم  إََِل َمْن َترْت 
ُر بَلَن َها لََعَ : قَالَْت  َنِة َويَد  رَِّضيْت  بِاهلِل، فَرََجَعْت وََجَعلَْت تَِْشَب  ِمَن الِشّ

 : َصِبِيَّها، َحََّت لََما فَِِنَ الَماء  قَالَْت 
 
َحداً لَْو َذَهبْت  َفنََظْرت  لََعِِلّ أ

َ
: قَاَل . ِحُس أ

َحداً، 
َ
َِس أ َحداً، فَلَْم حت 

َ
ُس أ ِ فََذَهبَْت فََصِعَدِت الَصَفا، َفنََظَرْت َوَنَظَرْت َهْل حت 

ْشَواَطاً، ث َم قَالَْت 
َ
تَِت الَمْرَوَة، َوَفَعلَْت َذلَِك أ

َ
لَْو : فَلََما بَلََغِت الَواِدَي َسَعْت، َوأ

، َكأنَه  يَّنَْشغ   َذَهبْت  َفنََظْرت  َما َو لََعَ َحاَِلِ ، فََذَهبَْت َفنََظَرْت فَإَِذا ه  َفَعَل الَصيِِبُ
َها َفَقالَْت  َحداً، : لِلَْموِْت، فَلَْم ت ِقَرَها َنْفس 

َ
ِحُس أ

 
لَْو َذَهبْت  َفنََظْرت  لََعِِلّ أ

 ِ َتَمْت َسبْعاً، فََذَهبَْت فََصِعَدِت الَصَفا، َفنََظَرْت َوَنَظَرْت فَلَْم حت 
َ
َحداً، َحََّت أ

َ
َس أ

ِغْث إِْن ََكَن : لَْو َذَهبْت  َفنََظْرت  َما َفَعَل، فَإَِذا ِِهَ بَِصوٍْت، َفَقالَْت : ث َم قَالَْت 
َ
أ

يل   ، فَإَِذا ِجَْبِ َفَقاَل بِعِقِبِه َهَكَذا، َوَغَمَز بَِعِقِبِه لََعَ  عليه السالمِعنَْدَك َخْْيٌ
رِْض، فَ 

َ
ُم إِْسَماِعيَل، فََجَعلَْت حَتِْفن   وََذَكَر احلَديَث األ

 
انْبَثََق الَماء  فََدِهَشْت أ

وَِلِ، رواه ابلخاري بهذه الروايات َكها  .بِّط 
৬০/১৮৭৬। ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, 

ইব্রাহীম আোইরহস সাোম ইসমাঈলেি মা [হাজাি; যা বাংোয় 
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প্ররসদ্ধ হালজিা] ও তাঁি দুলধ্ি রশশু ইসমাঈেলক সলে রনলয় কা‘বা 
ঘলিি রনকি এবং যমযলমি উপলি একরি বড় র্ালিি তলে 
[বতণমান] মসরজলদি সবলচলয় উঁচু জায়র্ায় তাঁলদিলক িাখলেন। 
তখন মক্কায় না রিে জনমানব, না রিে নকান পারন। সুতিাং 
নসখালনই তালদিলক নিলখ নর্লেন এবং একরি থলেি মলধ্য রকিু 
নখজুি আি একরি মশলক স্বল্প পরিমার্ পারন রদলয় নর্লেন। 
তািপি ইব্রাহীম  রফলি নযলত োর্লেন। তখন ইসমাঈলেি মা 
তাঁি রপিু রপিু িুলি এলস বেলেন, ‘নহ ইব্রাহীম! আমালদিলক 
এমন এক উপতযকায় নিলড় রদলয় আপরন নকাথায় যালেন, 
নযখালন না আলি নকান সেী-সাথী আি না আলি অনয রকিু?’ 
রতরন বািংবাি এ কথা বেলত থাকলেন। রকন্তু ইব্রাহীম নসরদলক 
ভ্রূলেপ কিলেন না। তখন হালজিা তাঁলক রজজ্ঞাসা কিলেন, 
‘আল্লাহ রক আপনালক এি হুকুম রদলয়লিন?’ রতরন উত্তলি বেলেন, 
‘হযাঁ।’ উত্তি শুলন হালজিা বেলেন, ‘তাহলে রতরন আমালদিলক 
ধ্বংস ও বিবাদ কিলবন না।’ অতঃপি হালজিা রফলি এলেন। 

ইব্রাহীম চলে নর্লেন। পরিলশলর্ যখন রতরন [হাজূলনি কালি] 
সারনয়যাহ নামক স্থালন এলস নপঁিলেন, নযখালন স্ত্রী-পুত্র আি 
তাঁলক নদখলত পারেলেন না, তখন রতরন কা‘বা ঘলিি রদলক মুখ 
কলি দু’হাত তুলে এই নদা‘আ কিলেন, ‘‘নহ আমালদি 
প্ররতপােক! আরম আমাি রকিু বংশধ্িলক ফে-ফসেহীন 



 

910 

উপতযকায় নতামাি পরবত্র রৃ্লহি রনকি বসবাস কিাোম; নহ 
আমালদি প্ররতপােক! যালত তািা নামায কালয়ম কলি। সুতিাং 
তুরম রকিু নোলকি অন্তিলক ওলদি প্ররত অনুিার্ী কলি দাও এবং 
ফোরদ িািা তালদি জীরবকাি বযবস্থা কি; যালত তািা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কলি।’’ (সূিা ইব্রাহীম ৩৭ আয়াত) 

[অতঃপি ইব্রাহীম চলে নর্লেন।] ইসমাঈলেি মা রশশুলক দুধ্ 
পান কিালতন আি রনলজ ঐ মশক নথলক পারন পান কিলতন। 
পরিলশলর্ ঐ মশলকি পারন নশর্ হলয় নর্লে রতরন রনলজও 
রপপারসত হলেন এবং [ঐ কািলর্ বুলকি দুধ্ শুরকলয় যাওয়ায়] 
তাঁি রশশুপুত্ররিও রপপাসায় কাতি হলয় পড়ে। রতরন রশশুি প্ররত 
তারকলয় নদখলেন, [রপপাসায়] রশশু মারিি উপি িট্ফট্ কিলি। 
রশশু পুলত্রি [এ করুর্ অবস্থাি] রদলক তাকালনা তাি পলে সহয 
হরেে না। রতরন সলি পড়লেন এবং তািঁ অবস্থান নেলত্রি 
রনকিতম পবণত রহসালব ‘স্বাফা’নক নপলেন। রতরন তাি উপি উলঠ 
দাঁরড়লয় উপতযকাি রদলক মুখ কলি এরদক ওরদক তারকলয় 
নদখলেন, কাউলক নদখা যায় রক না। রকন্তু রতরন কাউলক নদখলত 
নপলেন না। তখন স্বাফা পবণত নথলক ননলম আসলেন। অতঃপি 
যখন রতরন উপতযকায় নপঁিলেন, তখন আপন রপিালনি [মযারক্সি] 
রনলচি রদক তুলে একজন োন্তক্লান্ত মানুলর্ি মত নদৌলড় উপতযকা 
পাি হলেন। অতঃপি ‘মািওয়া’ পাহালড় এলস তাি উপলি উলঠ 
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দাঁড়ালেন। অতঃপি চারিরদলক দৃরষ্টপাত কলি কাউলক নদখাি নচষ্টা 
কিলেন। রকন্তু কাউলক নদখলত নপলেন না। [এইিালব রতরন 
পাহাড়িলয়ি মাঝখালন] সাতবাি [আসা-যাওয়া] কিলেন। ইবলন 
আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘এ কািলর্ [হলজ্জি সময়] হাজীর্লর্ি এই 
পাহাড়িলয়ি মলধ্য সাতবাি সায়ী বা নদৌড়ালদৌরড় কিলত হয়।’’ 

এিালব নশর্বাি যখন রতরন মািওয়া পাহালড়ি উপি উঠলেন, 
তখন একরি আওয়াজ শুনলত নপলেন। তখন রতরন রনলজলকই 
বেলেন, ‘চুপ!’ অতঃপি রতরন কান খাড়া কলি ঐ আওয়াজ 
শুনলত োর্লেন। আবািও নসই আওয়ায শুনলত নপলেন। তখন 
রতরন বেলেন, ‘নতামাি আওয়াজ নতা শুনলত নপোম। এখন যরদ 
নতামাি কালি সাহালযযি রকিু থালক, তলব আমালক সাহাযয কি।’ 
হঠাৎ রতরন যমযম নযখালন অবরস্থত নসখালন [রজব্রীে] রফরিশ্তালক 
নদখলত নপলেন। রফরিশ্তা তািঁ পালয়ি নর্াড়ারে রদলয় অথবা রনজ 
ডানা রদলয় আঘাত কিলেন। ফলে [আঘালতি স্থান নথলক] পারন 
প্রকাশ নপে। হালজিা এি চাি পালশ রনজ হাত িািা বাঁধ্ রদলয় 
তালক হাউলজি রূপদান কিলেন এবং অঞ্জরে িলি তাি 
মশকরিলত পারন িিলত োর্লেন। হালজিাি িিা নশর্ হলেও 
পারন উথলে উঠলত থাকে। 
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ইবলন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আল্লাহ ইসমাঈলেি মালয়ি উপি 
করুর্া বর্ণর্ করুন। যরদ রতরন যমযমলক [বাঁধ্ না রদলয় ঐিালব] 
নিলড় রদলতন। অথবা যরদ রতরন অঞ্জরে রদলয় মশক না িিলতন, 
তলব যমযম [কূপ না হলয়] একরি প্রবহমান ঝর্ণা হত।’’ 

বর্ণনাকািী বলেন, অতঃপি হালজিা রনলজ পারন পান কিলেন 
এবং রশশু পুত্রলকও দুধ্ পান কিালেন। তখন রফরিশ্তা তাঁলক 
বেলেন, ‘ধ্বংলসি নকান আশংকা কিলবন না। নকননা, এখালনই 
মহান আল্লাহি ঘি িলয়লি। এই রশশু তাি রপতাি সালথ রমলে এরি 
পুনরনণমণার্ কিলবন। আি আল্লাহ তাঁি খাস নোকলক ধ্বংস কলিন 
না।’ ঐ সময় বায়তুল্লাহ [আল্লাহি ঘলিি পরিতযি স্থানরি] জরমন 
নথলক রিোি মত উঁচু হলয় রিে। নস্রালতি পারন এলে তাি ডান-বাম 
রদলয় বলয় নযত। 

হালজিা এইিালব রদন যাপন কিরিলেন। নশর্ পযণন্ত জুিহুম 
নর্ালত্রি রকিু নোক ‘কাদা’ নামক স্থালনি পথ নবলয় পাি হলয় 
যারেে। তািা মক্কাি রনচু িূরমলত অবতির্ কিে এবং নদখলত 
নপে কতকগুলো পাখী চক্রাকালি উড়লি। তখন তািা বেে, 
‘রনশ্চয় এই পারখগুরে পারনি উপিই ঘুিলি। অথচ আমিা এ 
ময়দালন বহুকাে কারিলয়রি। রকন্তু কখলনা এখালন নকান পারন 
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নদরখরন।’ অতঃপি তািা একজন বা দু’জন দূত নসখালন পাঠাে। 
তািা রর্লয়ই পারন নদখলত নপে। রফলি এলস সবাইলক পারনি খবি 
রদে। খবি নপলয় সবাই নসরদলক এলস নদখে, ইসমাঈলেি মা 
পারনি রনকি বলস আলিন। তািা তাঁলক বেে, ‘আমিা আপনাি 
রনকিবতণী স্থালন বসবাস কিলত চাই। আপরন আমালদিলক অনুমরত 
নদলবন রক?’ রতরন উত্তলি বেলেন, ‘হযাঁ। তলব এ পারনি উপি 
নতামালদি নকান স্বত্বারধ্কাি থাকলব না।’ তািা বেে, ‘রঠক আলি।’ 

ইবলন িারদয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘এ ঘিনা ইসমাঈলেি মালয়ি জনয এক 
সুবর্ণ সুলযার্ এলন রদে। নযলহতু রতরন নতা সেী-সাথীই চারেলেন। 
সুতিাং তািা তালদি পরিবাি-পরিজলনি কালিও খবি পাঠাে। 
তািাও এলস তালদি সালথ বসবাস কিলত োর্ে। নশর্ পযণন্ত 
নসখালন তালদি অলনক ঘি-বারড় হে। ইসমাইেও বড় হলেন। 
তালদি রনকি নথলক [তালদি িার্া] আিবী রশখলেন। বড় হলে 
তািা তালঁক পিে কিে এবং তাঁি প্ররত মুগ্ধ হে। অতঃপি রতরন 
নযৌবনপ্রাপ্ত হলে তািা তালদিই এক নমলয়ি সলে তাঁি রববাহ 
রদলেন। এিপি ইসমাঈলেি মা মৃতুযবির্ কিলেন। 

ইসমাঈলেি রববালহি পি ইব্রাহীম তাঁি পরিতযি পরিজনলক 
নদখাি জনয এখালন এলেন। রকন্তু এলস ইসমাঈেলক নপলেন না। 
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পলি তাঁি স্ত্রীি রনকি তাঁি সম্পলকণ জানলত চাইলেন। স্ত্রী বেলেন, 
‘রতরন আমালদি রুযীি সিালন নবরিলয় নর্লিন।’ এক বর্ণনা 
অনুযায়ী -‘আমালদি জনয রশকাি কিলত নর্লিন।’ আবাি রতরন 
পুত্রবধূ্ি কালি তাঁলদি জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পলকণ জানলত 
চাইলেন। বধূ্ বেলেন, ‘আমিা অরতশয় দুদণশা, দুিবস্থা, িানািারন 
এবং িীর্র্ কলষ্টি মলধ্য আরি।’ রতরন ইব্রাহীম -এি রনকি নানা 
অরিলযার্ কিলেন। রতরন তািঁ পুত্রবধূ্লক বেলেন, ‘নতামাি স্বামী 
বারড় এলে তালঁক আমাি সাোম জানালব এবং বেলব, নস নযন 
তাি ঘলিি দিজাি নচৌকাঠ বদলে ননয়।’ এই বলে রতরন চলে 
নর্লেন। 

ইসমাইে যখন বারড় রফলি এলেন, তখন রতরন ইব্রাহীলমি 
আর্মন সম্পলকণ একিা রকিু ইরেত নপলয় স্ত্রীলক রজলজ্ঞস 
কিলেন, ‘নতামালদি রনকি নকউ রক এলসরিলেন?’ স্ত্রী বেলেন, 
‘হযাঁ, এই এই আকৃরতি একজন বয়স্ক নোক এলসরিলেন। 
আপনাি সম্পলকণ আমালক রজলজ্ঞস কিরিলেন। আরম তাঁলক 
আপনাি খবি রদোম। পুনিায় আমালক আমালদি জীবনযাত্রা 
সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিলে আরম তালক জানাোম নয, আমিা খুবই 
দুঃখ-কষ্ট ও অিালব আরি।’ ইসমাইে বেলেন, ‘রতরন নতামালক 
নকান রকিু অরসয়ত কলি নর্লিন রক?’ স্ত্রী জানালেন, ‘হযাঁ, রতরন 
আমালক রনলদণশ রদলয় নর্লিন, আপনালক তাি সাোম নপঁিালত 
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এবং আিও বলেলিন, আপরন নযন আপনাি দিজাি নচৌকাঠ 
বদলে নফলেন।’ ইসমাইে বেলেন, ‘রতরন রিলেন আমাি রপতা 
এবং রতরন আমালক রনলদণশ রদলয় নর্লিন, নযন নতামালক আরম 
তাোক রদলয় রদই। কালজই তুরম নতামাি বালপি বারড় চলে যাও।’ 

সুতিাং ইসমাইে তাঁলক তাোক রদলয় রদলেন এবং ‘জুিহুম’ 
নর্ালত্রি অনয একরি নমলয়লক রববাহ কিলেন। অতঃপি যতরদন 
আল্লাহ চাইলেন ইব্রাহীম ততরদন এঁলদি নথলক দূলি থাকলেন। 
পলি আবাি নদখলত এলেন। রকন্তু ইসমাইে নসরদনও বারড়লত 
রিলেন না। রতরন পুত্রবধূ্ি ঘলি প্রলবশ কিলেন এবং ইসমাইে 
সম্পলকণ রজজ্ঞাসা কিলেন। স্ত্রী জানালেন রতরন আমালদি খাবালিি 
সিালন নবরিলয় নর্লিন। ইব্রাহীম রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘নতামিা 
নকমন আি?’ রতরন তাঁি রনকি তাঁলদি জীবনযাত্রা ও সাংসারিক 
অবস্থা সম্পলকণও জানলত চাইলেন? পুত্রবধূ্ উত্তলি বেলেন, 
‘আমিা িাে অবস্থায় এবং সেেতাি মলধ্য আরি।’ এ বলে রতরন 
আল্লাহি প্রশংসাও কিলেন। ইব্রাহীম তাঁলক রজজ্ঞাসা কিলেন, 
‘নতামালদি প্রধ্ান খাদয রক?’ পুত্রবধূ্ উত্তলি বেলেন, ‘নর্াশত।’ 
বেলেন, ‘নতামালদি পানীয় রক?’ বধূ্ বেলেন, ‘পারন।’ ইব্রাহীম 
নদা‘আ কিলেন, ‘নহ আল্লাহ! এলদি নর্াশত ও পারনলত বিকত 
দাও।’ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম ইিশাদ কলিন, ‘‘ঐ 
সময় তালদি এোকায় খাদযশসয উৎপন্ন হত না। যরদ হত, তাহলে 
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ইব্রাহীম নস বযাপালি তাঁলদি জনয নদা‘আ কলি নযলতন।’’ 

বর্ণনাকািী বলেন, মক্কাি বাইলি নকান নোকই শুধু্ নর্াশত 
এবং পারন িািা জীবন-যাপন কিলত পালি না। নকননা, শুধু্ 
নর্াশত ও পারন [সবণদা] তাি স্বালস্থযি অনুকূে হলত পালি না। 

আোপ নশলর্ ইব্রাহীম পুত্রবধূ্লক বেলেন, ‘নতামাি স্বামীলক 
আমাি সাোম বেলব এবং তালক আমাি পে নথলক হুকুম কিলব, 
নস নযন তাি দিজাি নচৌকাঠ বহাে িালখ।’ 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ইব্রাহীম এলস বেলেন, ‘ইসমাইে 
নকাথায়?’ পুত্রবধূ্ বেলেন, ‘রতরন রশকাি কিলত নর্লিন।’ অতঃপি 
রতরন বেলেন, ‘আপরন রক নামলবন না, রকিু পানাহাি কিলবন না।’ 
রতরন বেলেন, ‘নতামালদি খাদয ও পানীয় রক?’ বধূ্ বেলেন, 
‘আমালদি খাদয নর্াশত এবং পানীয় পারন।’ রতরন নদা‘আ রদলয় 
বেলেন, ‘‘নহ আল্লাহ! এলদি নর্াশত ও পারনলত বিকত দাও।’’ 
আবুে কালসম সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘ইব্রাহীলমি 
নদা‘আি বিকত, [মক্কায় প্রকাশ নপলয়লি]।’’ 

ইব্রাহীম বেলেন, ‘নতামাি স্বামী এলে তালক সাোম বলে 
রদলয়া এবং আলদশ কলিা, নস নযন তাি দিজাি নচৌকাঠ 
অপরিবরতণত িালখ।’ 
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অতঃপি ইসমাইে যখন বারড় এলস স্ত্রীলক রজজ্ঞাসা কিলেন, 
‘নতামালদি রনকি নকউ এলসরিলেন রক?’ স্ত্রী বেলেন, ‘হযা,ঁ 
একজন সুেি আকৃরতি বৃদ্ধ এলসরিলেন। [অতঃপি স্ত্রী তাঁি 
প্রশংসা কিলেন ও বেলেন,] তািপি রতরন আপনাি সম্পলকণ 
জানলত চাইলেন, আরম তখন তাঁলক আপনাি খবি বেোম। 
অতঃপি রতরন আমালদি জীবনযাত্রা সম্পলকণ জানলত চাইলেন। 
আরম তাঁলক খবি রদোম নয, আমিা িােই আরি।’ স্বামী বেলেন, 
‘আি রতরন নতামালক নকান অরসয়ত কলিলিন রক?’ স্ত্রী বেলেন, 
‘রতরন আপনালক সাোম বলেলিন এবং আপনাি দিজাি নচৌকাঠ 
অপরিবরতণত িাখাি রনলদণশ রদলয় নর্লিন।’ ইসমাইে তাঁি স্ত্রীলক 
বেলেন, ‘রতরন আমাি আব্বা, আি তুরম হলে নচৌকাঠ। রতরন 
রনলদণশ রদলয় নর্লিন, আরম নযন নতামালক স্ত্রী রহসালব বহাে 
িারখ।’ 

অতঃপি ইব্রাহীম আল্লাহি ইোনুযায়ী রকিুরদন তাঁলদি নথলক 
দূলি থাকলেন। পলি আবালিা তাঁলদি রনকি এলেন। ইসমাইে 
তখন যমযলমি রনকিস্থ একরি বড় র্ালিি নীলচ বলস রনলজি তীি 
িুেরিলেন। রপতালক আসলত নদলখ দাঁরড়লয় তাঁি রদলক এরর্লয় 
নর্লেন। অতঃপি উিলয় রপতা-পুলত্রি সাোৎ-কােীন যথাযথ 
আচির্ প্রদশণন কিলেন। তািপি ইব্রাহীম বেলেন, ‘নহ ইসমাইে! 
আল্লাহ আমালক একরি কালজি হুকুম রদলয়লিন।’ ইসমাইে বেলেন, 
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‘আপনাি প্ররতপােক যা আলদশ রদলয়লিন, তা সম্পাদন কলি 
নফেুন।’ ইব্রাহীম বেলেন, ‘তুরম আমাি সহলযারর্তা কিলব রক?’ 
ইসমাইে বেলেন, ‘[হযা,ঁ অবশযই] আরম আপনাি সহলযারর্তা 
কিব।’ ইব্রাহীম পাশ্বণবতণী জরমলনি তুেনায় উঁচু একরি রিোি রদলক 
ইরেত কলি বেলেন, ‘এখালন একরি ঘি বানালত আল্লাহ আমালক 
রনলদণশ রদলয়লিন।’ 

অতঃপি ইব্রাহীম কা‘বা ঘলিি রিত উঠালত নেলর্ নর্লেন। 
পুত্র ইসমাইে তাঁলক পাথি নযার্ান রদলত থাকলেন। আি রতরন 
নদওয়াে র্াঁথলত োর্লেন। অতঃপি যখন নদওয়াে উঁচু হে, 
তখন ইসমাইে এই পাথি [মাক্বালম ইব্রাহীম] রনলয় এলস তাঁি 
সামলন িাখলেন। রতরন তাি উপি খাড়া হলয় পাথি র্াঁথলত 
োর্লেন। আি ইসমাইে তাঁলক পাথি তুলে রদলত থাকলেন। নসই 
সময় উিলয়ই এই নদা‘আ কিলত থাকলেন ‘নহ আমালদি মহান 
প্ররতপােক! আমালদি রনকি নথলক এ কাজিুকু গ্রহর্ কি। 
রনশ্চয়ই তুরম সবণলোতা সবণজ্ঞাতা।’ (সূিা বাকািাহ ১২৭ আয়াত) 

অনয এক বর্ণনায় আলি, ইব্রাহীম ইসমাইে ও তাঁি মালক 
সলে রনলয় নবি হলেন। তাঁলদি সলে রিে একরি মশক; তালত 
পারন রিে। ইসমাইলেি মা নসই পারন পান কিলতন ও তালতই 
তাঁি রশশুি জনয দুধ্ জলম উঠত। পরিলশলর্ মক্কায় নপঁলি ইব্রাহীম 
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তাঁলদিলক বড় র্ালিি রনলচ নিলখ রনজ [অনযানয] পরিজলনি রনকি 
রফলি নযলত োর্লেন। ইসমাঈলেি মা তািঁ রপিন ধ্িলেন। 
অতঃপি যখন তাঁিা কাদা’ নামক স্থালন উপরস্থত হলেন, তখন 
রতরন তাঁি রপিন নথলক ডাক রদলেন, ‘নহ ইব্রাহীম! আপরন 
আমালদিলক কাি িিসায় নিলড় যালেন?’ রতরন বেলেন, 
‘আল্লাহি িিসায়।’ [হালজিা] বেলেন, ‘আল্লাহলক রনলয় আরম 
সন্তুষ্ট।’ তািপি রতরন রফলি এলেন। রতরন নসই পারন পান কিলত 
োর্লেন ও তালতই তািঁ রশশুি জনয দুধ্ জলম উঠলত োর্ে। 
অবলশলর্ যখন পারন নশর্ হলয় নর্ে, তখন রতরন [মলন মলন] 
বেলেন, ‘অনযত্র রর্লয় নদরখ, যরদ কালিা সিান পাই।’ 

বর্ণনাকািী বলেন, ‘‘সুতিাং রতরন রর্লয় স্বাফা পবণলত িড়লেন। 

অতঃপি রতরন চারিরদলক নজি রফরিলয় নদখলত োর্লেন, নকউ 
নকাথাও আলি রক না? রকন্তু নকউ নকাথাও আলি বলে রতরন 
অনুিব কিলেন না। অতএব [স্বাফা নথলক ননলম অনযত্র হাঁিলত 
োর্লেন এবং] যখন উপতযকায় এলস নপঁিলেন, তখন িুিলত 
োর্লেন। অতঃপি মািওয়ালত এলস নপঁিলেন। এইিালব রতরন 
কলয়ক চক্র কিলেন। তািপি [মলন মলন] বেলেন, ‘রর্লয় নদরখ 
আবাি নিলে রক কিলি?’ সুতিাং রতরন রর্লয় নদখলেন, নস পূলবণি 
অবস্থায় আলি। নস নযন মৃতুযযন্ত্রর্ায় িট্ফট্ কিলি। তা নদলখ 
রতরন অরস্থি হলয় উঠলেন। রতরন [মলন মলন] বেলেন, ‘রর্লয় 
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নদরখ, যরদ কালিা সিান পাই।’ সুতিাং রতরন রর্লয় স্বাফা পবণলত 
িড়লেন। অতঃপি রতরন চারিরদলক নজি রফরিলয় নদখলত 
োর্লেন, নকউ নকাথাও আলি রক না? রকন্তু নকউ নকাথাও আলি 
বলে রতরন অনুিব কিলেন না। এইিালব রতরন সাতবাি [আসা-
যাওয়া] পূর্ণ কিলেন। তািপি [মলন মলন] বেলেন, ‘রর্লয় নদরখ 
আবাি নিলে রক কিলি?’ এমন সময় এক [র্ায়বী] আওয়াজ 
শুনলেন। রতরন বেলেন, ‘আপনাি রনকি যরদ নকান মেে থালক, 
তাহলে আমালদিলক সাহাযয করুন।’ নদখলেন, রতরন রজব্রীে। 

রতরন তাঁি পালয়ি নর্াড়ারে িািা এইিালব আঘাত কিলেন। আি 
অমরন পারনি ঝর্ণাধ্ািা নবি হলয় এলো। তা নদলখ ইসমাঈলেি মা 
রবস্ময়ারবষ্ট হলেন এবং অঞ্জরে িলি মশলক িিলত োর্লেন----।’’ 
অতঃপি বর্ণনাকািী বাকী দীঘণ হারদস বর্ণনা কিলেন। [এ সকে 
বর্ণনাগুরে বুখািীি]876  

وَل اهلِل : قَاَل  عنه ريض اهللَوَعْن َسِعيِد بِن َزيٍد  61/1977 َسِمْعت  رَس 
ْول   َها ِشَفاٌء لِلَْعْيِ »: صىل اهلل عليه وسلم َيق  ، َوَماؤ  ة  ِمَن الَمِنّ

َ
متفق . «اَلَكْمأ

 َعلَيْهِ 

৬১/১৮৭৭। সাঈদ ইবলন যালয়দ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
                                                           
876 সহীহুে বুখািী ২৩৬৮, ৩৩৬৩-৩৩৬৫, আহমাদ ২২৮৫, ৩২৪০, ৩৩৮০ 
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বেলত শুলনরি, ‘‘িত্রাক ‘মান্ন্’-এি অন্তিুণি আি এি িস চেুলিার্ 
রনিাময়-কািী।’’ (বুখািী-মুসরেম) 877  

* [[প্রকাশ থালক নয, বানী ইসিাইলেি উপি ‘মান্ন্’ নামক খাদয [মধু্ি 
নযায় রমষ্ট বিফ বা পারন] আল্লাহি তিফ নথলক অবতীর্ণ কিা হত। নযলহতু 
তািা তা রবনা কলষ্ট ও পরিেলম োি কিত নসলহতু িত্রাকলক তািই নের্ীিুি 
বো হলয়লি। নকননা, এরি রবনা কলষ্ট ও রবনা যলে পাওয়া যায়।]] 

 

                                                           
877 সহীহুে বুখািী ৪৪৭৮, ৪৬৩৯, ৫৭০৮, মুসরেম ২০৪৯, রতিরমযী ২০৬৭, 

ইবনু মাজাহ ৩৪৫৪, আহমাদ ১৬২৮, ১৬৩৫ 



 

922 

  

 كتاب ااْلِْستِْغَفارِ 

অধ্যায় [১৯] : েমাপ্রাথণনামূেক রনলদণশাবেী 

 بَاب  ااْلَْمِر بِااْلِْستِْغَفارِ َوفَْضلِهِ  -110
পরিলেদ - ৩৭১ : েমা প্রাথণনা কিাি আলদশ ও তাি 

মাহাত্ম্য 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, ﴿   غ  س  ٱو ر  ت  ۢن فِ ِل   بِك  َِّل  ل ِي  ُمؤ  و  ن ؤ  ل  ٱو   ِم ٰ   ُم  ﴾ ١٩ تِِ ِم
[  19:  حممد]  

অথণাৎ তুরম েমা-প্রাথণনা কি নতামাি এবং মুরমন নি-নািীলদি 
ত্রুরিি জনয। (সূিা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, ﴿   غ  س  ٱو رِ ت  ُ ٱ فِ ن   ّلَل  ٱ إِنَ  ّلَل  ور   َك  ُف يم   اغ   ﴾ ١٠٦ ارَِح
[  116:  الّنساء]  

অথণাৎ আল্লাহি কালি তুরম েমা প্রাথণনা কি, রনশ্চয় আল্লাহ 
চিম েমাশীে, পিম দয়ােু। (সূিা রনসা ১০৬ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেলিন, ﴿   ِح ّب س  م   ف  ّبِك   دِ ِِب  غ  س  ٱو   ر  ر  ت  ۡ فِ َهُ  هُ ِن ن   ۥإ  َك 
[  3: انلْص] ﴾ ٣ ات َواب     
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অথণাৎ সুতিাং তুরম নতামাি প্ররতপােলকি সপ্রশংস পরবত্রতা 
নঘার্র্া কি এবং তাঁি সমীলপ েমা প্রাথণনা কি। রনশ্চয় রতরন 
অরধ্ক তাওবা গ্রহর্কািী। (সূিা নাস্র ৩ আয়াত) 

রতরন অনযত্র বলেলিন, 

ين   ﴿ و  ٱ لََِّلِ ق  ند   ا  َت ِِهم   ِع ّب َٰ   ر  اُت    ِمن رِيت    تر ج  ِه   ٱ ت
ين  خ    رُ ه   ن  ل   ا ِِلِ ه  ِي ز   ف

 
أ ر  جر و   و  ة ر  َه ط   ُم

رِض   ن   نر و   و  َِ ٱ ّمِ ُي   ّلَلُ ٱو   ّلَل ِ  ب ِّص دِ ل  ٱب ا ب  ين  ٱ ١٥ عِ ُون   ََّلِ ول ُق ا   ّي  ن  َب ا   ر  ن  َِّن َنا إ م  ا ر  غ  ٱف   ء  ا ّنل  ا فِ ن  ب  ُو ن ا ُذ ِن  ق  و 
ب   ا ذ  رِ ٱ ع  َص  ٱ ١٦ ّنلَا ن  ِبِ ل َص  ٱو   ي ي  ل ِ ِي  ق   ل  ٱو   ِدق ِت ي  ل  ٱو   ن قِ فِ ن س  ل  ٱو   ُم غ  ُم ين  ت  رِ ِ  فِ  ٱب

ِ س  ل   ار  ﴾ ١٧ ح 
 [  17  ،15: عمران ال]

অথণাৎ যািা সাবধ্ান [পিলহজর্াি] হলয় চলে তালদি জনয 
িলয়লি উদযানসমূহ যাি পাদলদলশ নদী প্রবারহত, নসখালন তািা 
রচিস্থায়ী হলব, তালদি জনয পরবত্র সরেনী এবং আল্লাহি সন্তুরষ্ট 
িলয়লি। বস্তুতঃ আল্লাহ তাি দাসলদি সম্বলি সমযক অবরহত। 
যািা বলে, ‘নহ আমালদি প্ররতপােক! রনশ্চয় আমিা রবশ্বাস 
কলিরি; অতএব আমালদি অপিাধ্সমূহ েমা কি এবং নদাযলখি 
শারস্ত নথলক আমালদিলক িো কি।’ যািা বধ্যণশীে, সতযবাদী, 
অনুর্ত, দানশীে এবং িারত্রি নশর্াংলশ েমা-প্রাথণী। (সূিা আলে 
ইমিান ১৫-১৭ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 
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ن ﴿ م  ع   و  ل  ّي  و   م  اُس و   ًء
 

ظ   أ ف   لِم  ّي  هُ ّن  مَ  ۥس  غ  ي س   ُث رِ ت  دِ  ّلَل  ٱ فِ ِ ور   ّلَل  ٱ ُي  ُف يم   اغ   ﴾ ١١٠ ارَِح
 [  111:  الّنساء]

অথণাৎ আি নয নকউ মে কাযণ কলি অথবা রনলজি প্ররত 
জুেুম কলি, রকন্তু পলি আল্লাহি কালি েমা চায়, নস আল্লাহলক 
অতীব েমাশীে, পিম দয়ােু-রূলপ পালব। (সূিা রনসা ১১০ আয়াত) 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ا ﴿ م  ن   و  م   ّلَلُ ٱ َك  ُه ب  ّذِ ع  ت   ِِلُ ن
 

أ ِهم ۡ  و  ِي ا ف م  ن   و  م   ّلَلُ ٱ َك  ُه ب  ّذِ م   ُمع  ُه غ  ي س   و  ن  ت  ُرو  ﴾ ٣٣ فِ
 [  33: االنفال]

অথণাৎ আল্লাহ এরূপ নন নয, তুরম তালদি মলধ্য থাকা অবস্থায় 
রতরন তালদিলক শারস্ত নদলবন এবং রতরন এরূপ নন নয, তালদি 
েমা প্রাথণনা কিা অবস্থায় রতরন তালদিলক শারস্ত নদলবন। (সূিা 
আনফাে ৩৩ আয়াত) 

রতরন আিও বলেলিন, 

ن  ٱو   ﴿ ي ا ََّلِ وا   إِذ  لُ ع  ةً ف    ف  ش  و   ِح
 

و   أ ل ُم ُهم   ا  ظ  س  ُف ن
 

ُروا   أ ك  غ  س  ٱف   ّلَل  ٱ ذ  وا  ت  ُر ِِهم   ف  ب ُو ن ن َِّلُ م  غ   و  رُ ّي   فِ
ُوب  ٱ ن َِّل  َُّل ل م   ّلَلُ ٱ إ وا   و  ا َع     يُِصُ وا   م  لُ ع  ُهم   ف  ع   و  ون  ّي   [  135: عمران ال] ﴾ ١٣٥ ل ُم

অথণাৎ যািা নকান অশ্লীে কাজ কলি নফেলে অথবা রনলজলদি 
প্ররত জুেুম কিলে আল্লাহলক স্মির্ কলি এবং রনলজলদি পালপি 
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জনয েমা প্রাথণনা কলি। আি আল্লাহ িাড়া আি নক পাপ েমা 
কিলত পালি? এবং তািা যা [অপিাধ্] কলি নফলে তালত নজলন-
শুলন অিে থালক না। (সূিা আলে ইমিান ১৩৫ আয়াত) 

এ প্রসলে আিও রবরদত বহু আয়াতসমূহ িলয়লি। 

ّ َوَعْن  1/1979 َزِِنِ َغِرّ الم 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه :  ريض اهلل عنهاأل َن رَس 

َ
أ

ةٍ »: وسلم قَاَل  ْسَتغِفر  اهلَل ِِف اَلَْوِم مَِئَة َمرذ
َ
رواه .  «إِنذه  ََل َغان  لََعَ قَليِِْب، َوإِِِنّ أل

 مسلم

১/১৮৭৮। আর্ািণ মুযানী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘আমাি অন্তি 
আল্লাহি স্মির্ নথলক রনলমর্িি বাধ্াপ্রাপ্ত হয়। নসলহতু আরম 
রদলন একশত বাি আল্লাহি রনকি েমা রিো চাই।’’ (মুসরেম) 878  

َريَرَة ريض اهلل عنه قَاَل  2/1979 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ َسِمْعت  رَس 

ْكَْثَ ِمْن »: ول  عليه وسلم، َيق  
َ
ْسَتْغِفر  اهلَل وَأت وب  إََِلِْه ِِف اَلَوِم أ

َ
َواهللِ إِِِنّ أل

ةً   رواه ابلخاري. «َسْبِعَي َمرذ

২/১৮৭৯। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 

                                                           
878 মুসরেম ২৭০২, আবূ দাউদ ১৫১৫, আহমাদ ১৭৩৯১, ১৭৮২৭ 
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শুলনরি নয, ‘‘আল্লাহি শপথ! আরম প্রতযহ আল্লাহি কালি সত্তি 
বালিিও নবরশ ইরস্তর্ফাি  [েমাপ্রাথণনা] ও তাওবাহ কলি থারক।’’ 
(বুখািী) 879  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه ريض اهلل عنه قَاَل  3/1991 : قَاَل رَس 
« ِ َهَب اهلل  َتَعاََل ب ِي َنْفِِس بَِيِدهِ لَْو لَْم ت ْذنِب وا، ََّلَ ْم، َوجَلَاَء بَِقوٍم ي ْذنِب وَن، َواَّلذ ك 

وَن اهلَل َتَعاََل، َفيَْغِفر  لَه مْ   رواه مسلم. «فَيَّْسَتْغِفر 

৩/১৮৮০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নসই 
মহান সত্তাি কসম, যাি হালত আমাি জীবন আলি! যরদ নতামিা 
পাপ না কি, তাহলে আল্লাহ তা‘আো নতামালদিলক রনরশ্চহ্ন কলি 
রদলয় [নতামালদি পরিবলতণ] এমন এক জারত আনয়ন কিলবন, 
যািা পাপ কিলব এবং আল্লাহ তা'আোি কালি েমা প্রাথণনাও 
কিলব। আি আল্লাহ তালদিলক েমা কলি নদলবন।’’ (মুসরেম)880  

* [এ হারদস িািা পাপ কিাি পি আল্লাহি কালি েমা প্রাথণনা কিাি 
গুরুত্ব বযি কিা হলয়লি। পাপ কিাি জনয উৎসাহ নদওয়া হয়রন। নকননা, 
মানুর্ মাত্রই িুলে জরড়ত। তাই িুলে জরড়ত হলয় পড়লে আবরশযক-রূলপ েমা 

                                                           
879 সহীহুে বুখািী ৬৩০৭, রতিরমযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৬১, আহমাদ 

৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫ 
880 মুসরেম ২৭৪৯, রতিরমযী ২৫২৬, আহমাদ ৭৯৮৩, ৮০২১ 
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চাওয়া কতণবয।] 

َما، قَاَل  4/1991 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  ُد لَِرس  : وََعِن ابِن ع  َنا َنع  وِل اهلِل صىل ك 
ذ إِنذَك »: اهلل عليه وسلم ِِف الَمْجِلِس الَواِحِد ِمئََة َمَرٍة  َرِبّ اْغِفْر ِِل َوت ْب َلََعَ

نَْت اّتلذوذاب  الرذِحيم  
َ
حديث حسن صحيح :]رواه أبو داود والرتمذي، وقال .  «أ

 [غريّب 

৪/১৮৮১। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, একই মজরেলস বলস নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-
এি [এই ইরস্তর্ফািরি] পাঠ কিা অবস্থায় একলশা বাি পযণন্ত 
গুনতাম, 

‘িারববরফফি েী অতুব আোইয়যা, ইন্নাকা আন্তাত তাউওয়াবুি 
িাহীম।’ 

অথণাৎ নহ আমাি প্ররতপােক! আমালক েমা কি, আমাি 
তওবা কবুে কি, রনশ্চয় তুরম অরতশয় তওবাহ কবূেকািী 
দয়াবান। [আবূ দাঊদ, রতিরমযী, হাসান সহীহ র্ািীব]881  

                                                           
881 আবূ দাউদ ১৫১৬, রতিরমযী ৩৪৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৮১৪ 
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ما قَال  5/1992 ول اهلِل صىل اهلل : وعِن ابِْن َعَباٍس ريِض اهلل  عنْه  قاَل رَس 
ِّ » :عليه وسلم

ِّ ِضيٍق َْمرجاً، ومْن لُك 
مْن لَزِم االْستِْغَفار، جعل اَّللذ ََل  ِمْن لُك 

 . رواه أبو داود   «ِمْن حْيث  ال حَيْتَِّسب   َهٍمّ فَرجاً، َوَرَزقَه  

৫/১৮৮২। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত আলি। রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন: নয নোক সবসময় গুনাহ মাফ চাইলত থালক 
[আস্তার্রফরুল্লাহ পড়লত থালক] আল্লাহ তালক প্ররতরি সংকীর্ণতা 
অথবা কষ্টকি অবস্থা নথলক নবরিলয় আসাি সুলযার্ কলি নদন, 
প্ররতরি দুরশ্চন্তা নথলক তালক মুি কলিন এবং রতরন তালক এমন 
সব উৎস নথলক রিযক নদন যা নস কল্পনাও কিলত পালি না। 
[আবূ দাঊদ]882 

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  6/1993 ول  اهلِل صىل ا: وََعِن ابِن َمسع  هلل قَاَل رَس 
َو الََحُ الَقي وم  وَأت وب  إََِلِه، : َمْن قَاَل »: عليه وسلم َ إاِلذ ه  ِي الَ إَِلى ْسَتْغِفر  اهلَل اَّلذ

َ
أ

                                                           
882 আরম [আেবানী) বেরিঃ রকন্তু হাদীসরিি সনলদ মাজহূে [অপরিরচত) 
বর্ণনাকািী িলয়লিন নযমনরি আরম ‘‘য‘ঈফা’’ গ্রলন্থ [৭০৬) আলোচনা 
কলিরি। রতরন হলেন বর্ণনাকািী হাকাম ইবনু মুস‘য়াব মাজহূে 
[অপরিরচত) বর্ণনাকািী। তালক আবূ হারতম মাজহূে আখযা রদলয়লিন। 
ইবনু রহববানও তালক দুবণেলদি অন্তিুণি উলল্লখ কলিলিন। [রবস্তারিত 
জানলত নদখুন ‘‘সহীহ্ আবী দাঊদ-আেউমু্ম’’ [২৬৮)] 
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، َوإِْن َكَن قَْد فَرذ ِمَن الزذْحِف  ن وب ه  ِفَرْت ذ  رواه أبو داود والرتمذي .  «غ 
 [حديث صحيح لَع رشط ابلخاري ومسلم :] واحلاكم، وقال 

৬/১৮৮৩। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু নথলক বরর্ণত, 
রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘নয বযরি এ নদা‘আ পড়লব, 

‘আস্তারফফরুল্লা-হাল্লাযী ো ইো-হা ইল্লা হুওয়াে হাইয়ুযে 
ক্বাইয়ূযমু অ আতূবু ইোইহ্।’ 

অথণাৎ আরম নসই আল্লাহি রনকি েমা প্রাথণনা কিরি রযরন 
িাড়া নকান সতয উপাসয ননই। রযরন রচিঞ্জীব, অরবনশ্বি। এবং 
আরম তাঁি কালি তওবা কিরি। 

নস বযরিি পাপিারশ মাজণনা কিা হলব; যরদও নস ির্লেত্র 
নিলড় পারেলয় [যাওয়াি পাপ কলি] থালক।’’ [আবূ দাঊদ, রতিরমযী, 
হালকম; ইরন বলেন, হারদসরি বুখািী-মুসরেলমি শতণাধ্ীলন রবশুদ্ধ] 883  

ّ صىل اهلل عليه  7/1994 يِِبِ
وٍس ريض اهلل عنه َعِن انلَ

َ
َوَعْن َشَداِد بِْن أ

وَل الَعْبد  »: وسلم، قَاَل  ْن َيق 
َ
نَْت :  َسيِّد  االِْستِْغَفارِ أ

َ
َ إالذ أ نَْت َرِِبّ الَ إَِلى

َ
امهلَل أ

َك، وَأنَا لََعَ َعْهِدَك َووَ  نَا َعْبد 
َ
وذ  بَِك ِمْن ََشِّ َخلَْقَتِِن وَأ ع 

َ
، أ ْعِدَك َما اْسَتَطْعت 

                                                           
883 আবূ দাউদ ১৫১৭, রতিরমযী ৩৫৭৭ 
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، وَأب وء  بَِذنيِِْب، فَاْغِفْر ِِل، فَإِنذه  الَ َيْغِفر   ذ ب وء  لََك بِنِْعَمتَِك َلََعَ
َ
، أ َما َصَنْعت 

نَْت 
َ
وقِناً بَِها، َفَماَت ِمْن يَْوِمِه َقْبَل . اَُّلن وَب إاِلذ أ ْن  َمْن قَالََها مَِن اّنلذَهارِ م 

َ
أ

وقٌِن بَِها، َفَماَت َقْبَل  َو م  ْهِل اجَلنذِة، َوَمْن قَالََها ِمَن اللذْيِل، َوه 
َ
َو ِمْن أ ي ْمِِس، َفه 

ْهِل اجَلنذةِ 
َ
َو ِمْن أ ْن ي ْصبَِح، َفه 

َ
 رواه ابلخاري.  «أ

৭/১৮৮৪। শাদ্দাদ ইবলন আউস িারদয়াল্লাহু আনহুকতৃণক 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘সারয়যদুে 
ইরস্তর্ফাি [নেষ্ঠতম েমা প্রাথণনাি নদা‘আ] হে বাোি এই বো 
নয, 

‘আল্লা-হুম্মা আন্তা িাববী ো ইো-হা ইল্লা আন্তা খাোক্বতানী, অ 
আনা আবু্দকা অ আনা আো আহরদকা অ অ’রদকা মাসতাত্বা’তু, 
আঊযুরবকা রমন শারিণ মা স্বানা‘তু, আবূউ োকা রবরন’মারতকা 
আোইয়যা অ আবূউ রবযামবী ফার্রফিেী ফাইন্নাহু ো ইয়যার্রফরুয 
যুনূবা ইল্লা আন্ত্।’ 

   অথণ- নহ আল্লাহ! তুরমই আমাি প্ররতপােক। তুরম িাড়া 
নকালনা সতয উপাসয ননই। তুরমই আমালক সৃরষ্ট কলিি, আরম 
নতামাি দাস। আরম নতামাি প্ররতশ্রুরত ও অেীকালিি উপি 
যথাসাধ্য প্ররতরষ্ঠত আরি। আরম যা কলিরি তাি মে নথলক 
নতামাি রনকি আেয় চারে। আমাি উপি নতামাি নয সম্পদ 
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িলয়লি তা আরম স্বীকাি কিরি এবং আমাি অপিাধ্ও আরম 
স্বীকাি কিরি। সুতিাং  তুরম আমালক মাজণনা কলি দাও, নযলহতু 
তুরম িাড়া আি নকউ পাপ মাজণনা কিলত পালি না। 

নয বযরি রদলন [সকাে] নবোয় দৃঢ় রবশ্বালসি সালথ এ দুআরি 
পড়লব অতঃপি নস নসই রদলন সিযা হওয়াি আলর্ই মািা যালব, 
নস জান্নারতলদি অন্তিুণি হলব। আি নয বযরি িালত [সিযায়] এ 
দুআরি দৃঢ় রবশ্বালসি সালথ পড়লব অতঃপি নস নসই িালত নিাি 
হওয়াি পূলবণই মািা যালব, তাহলে নস জান্নারতলদি অন্তিুণি 
হলব।’’ (বুখািী) 884  

ول اهلِل صىل اهلل عليه : قَاَل  ريض اهلل عنهَوَعْن ثَوَباَن  9/1995 ََكَن رَس 
، »: وسلم إَِذا انَْْصََف ِمْن َصاَلتِِه، اْستَْغَفَر اهلَل ثاََلثاً َوقَاَل  الَم  نَْت الّسذ

َ
امهلَل أ

، َتَباَرْكَت يَاَذا اجلاَلَِل َواإلِ  الَم  َحد   «ْكَرامِ َوِمْنَك الّسذ
َ
َو أ ّ ـ وَه  ْوَزاِِعِ

َ
ِقيَل لأِل

َواتِِه  ول  : َكيَف االِْسِتْغَفار  ؟ قَاَل :  -ر  ْستَْغِفر  اهلَل : َيق 
َ
ْستَْغِفر  اهلَل، أ

َ
رواه . أ

 مسلم

৮/১৮৮৫। সাওবান িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নামাযালন্ত সাোম রফলি 

                                                           
884 সহীহুে বুখািী ৬৩০৬, ৬৩২৩, রতিরমযী ৩৩৯৩, নাসায়ী ৫৫২২, আহমাদ 

১৬৬৬২, ১৬৬৮১ 
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রতনবাি ইরস্তর্ফাি কলি এই নদা‘আ পড়লতন, ‘আল্লা-হুম্মা আন্তাস 
সাো-মু অরমন্য়কাস সাো-ম, তাবা-িাকতা ইয়া যাে জাো-রে অে 
ইকিা-ম।’ 

অথণাৎ নহ আল্লাহ! তুরম শারন্ত [সকে ত্রুরি নথলক পরবত্র] এবং 
নতামাি রনকি নথলকই শারন্ত। তুরম বিকতময় নহ মরহমময়, 
মহানুিব! 

এ হারদলসি অনযতম বর্ণনাকািী ইমাম আওযায়ীলক প্রশ্ন কিা 
হে, ইরস্তর্ফাি রকিালব হলব? রতরন বেলেন, ‘বেলব, 
আস্তার্রফরুল্লাহ, আস্তার্রফরুল্লাহ।’ [আরম আল্লাহি কালি েমা 
চারে।] (মুসরেম)885  

ول اهلِل صىل اهلل : َوَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اهلل  َعنَْها، قَالَْت  9/1996 ََكَن رَس 
وَل َقبَْل َمْوتِِه  عليه ْن َيق 

َ
ْسَتغِفر  اهلَل، »: وسلم ي ْكِْث  أ

َ
ْبَحاَن اهللِ َوِِبَْمِدهِ، أ س 

ت وب  إََِلْهِ 
َ
 متفق عليه. «وَأ

৯/১৮৮৬। আলয়শা িারদয়াল্লাহু আনহা নথলক বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম মৃতুযি আলর্ এই 
দুআরি অরধ্কমাত্রায় পড়লতন, 
                                                           
885 মুসরেম ৫৯১, রতিরমযী ৩০০, আবূ দাউদ ১৫১২, ইবনু মাজাহ ৯২৮, 

আহমাদ ২১৯০২, দালিমী ১৩৪৮ 
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‘সুবহানাল্লারহ অরবহামরদহী, আস্তার্রফরুল্লাহা অআতূবু 
ইোইহ্।’ 

অথণাৎ আল্লাহি প্রশংসাসহ তাঁি পরবত্রতা নঘার্র্া কিরি। 
আল্লাহি কালি েমা প্রাথণনা কিরি ও তাঁি রনকি তওবাহ কিরি। 
(মুসরেম) 

نٍَس ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  11/1997
َ
وَل اهللِ : َوَعْن أ  صىل اهلل َسِمْعت  رَس 

ول   يَا اْبَن آَدَم، إِنذَك َما َدَعْوتَِِن َورََجْوتَِِن : قَاَل اهلل  َتَعاََل »: عليه وسلم َيق 
ن وب َك َعَناَن  بَاِِل، يَا اْبَن آَدَم، لَْو بَلََغْت ذ 

 
َغَفْرت  لََك لََعَ َما ََكَن ِمْنَك َوالَ أ

َماءِ، ث مذ اْسَتْغَفْرتَِِن، َغَفْرت   تَيَْتِِن  الّسذ
َ
بَاِِل، يَا اْبَن آَدَم، إِنذَك لَْو أ

 
لََك َوالَ أ

رابَِها َمْغِفَرةً  تَيْت َك بِق 
َ
ْرِض َخَطايَا، ث مذ لَِقيتَِِن الَ ت ْْشِك  ِِب َشيْئاً، أل

َ
َراِب األ .  «بِق 

 [حديث حسن:]رواه الرتمذي، وقال 

১০/১৮৮৭। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক বেলত 
শুলনরি নয, আল্লাহ তা‘আো বলেন, ‘‘নহ আদম সন্তান! যখন তুরম 
আমালক ডাকলব ও আমাি েমাি আশা িাখলব, আরম নতামালক 
েমা কিব, নতামাি অবস্থা যাই নহাক না নকন; আরম নকান 
পলিায়া করি না। নহ আদম সন্তান! নতামাি নর্ানাহ যরদ আকাশ 
পযণন্ত নপঁলি যায়, অতঃপি তুরম আমাি রনকি েমা চাও, তবুও 
আরম নতামালক েমা কিব; আরম নকান পলিায়া করি না। নহ 
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আদম সন্তান! তুরম যরদ পৃরথবী পরিমার্ পাপ রনলয় আমাি সলে 
সাোৎ কি; রকন্তু আমাি সলে কাউলক শিীক না কলি থাক, 
তাহলে পৃরথবী পরিমার্ েমা রনলয় আরম নতামাি রনকি উপরস্থত 
হব।’’ (রতিরমযী হাসান সূলত্র]886  

َما  11/1999 َمَر ريَِضَ اهلل  َعنْه  َن انَليِِبَ صىل اهلل عليه : وََعِن ابِن ع 
َ
أ

نذ »: وسلم، قَاَل  ْيت ك 
َ
َن ِمَن االِْستِْغَفارِ ؛ فَإِِِنّ َرأ ْكِْثْ

َ
ْقَن، وَأ يَا َمْعَْشَ النَِّّساءِ تََصدذ

ْهِل 
َ
ْكَْثَ أ

َ
َن . «اّنلذارِ أ ٌة ِمنْه 

َ
ْهِل انَلاِر ؟ قَاَل : قَالَِت اْمَرأ

َ
ْكَْثَ أ

َ
َن »: َما نَلَا أ ت ْكِْثْ

ْغلََب َِّلِْي ل ٍبّ 
َ
يْت  مِْن نَاقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن أ

َ
ْرَن الَعِّشرَي، َما َرأ اللذْعَن، َوتَْكف 

نذ  يِن ؟ قَ : قَالَْت . «ِمْنك  َشَهاَدة  اْمرَأَتْيِ بَِّشَهاَدةِ »: اَل َما ن ْقَصان  الَعْقِل َوادِلّ
يذاَم الَ ت َصِِلّ 

َ
ث  األ ٍل، َوَتْمك   رواه مسلم. «رَج 

১১/১৮৮৮। ইবলন উমাি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
একদা নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম [মরহোলদিলক সলম্বাধ্ন 
কলি] বেলেন, ‘‘নহ মরহো সকে! নতামিা সাদকাহ-খয়িাত 
কিলত থাক ও অরধ্কমাত্রায় ইরস্তর্ফাি কি। কাির্ আরম 
নতামালদিলক জাহান্নালমি অরধ্কাংশ অরধ্বাসীরূলপ নদখোম।’’ 
একজন মরহো রনলবদন কিে, ‘আমালদি অরধ্কাংশ জাহান্নামী 
হওয়াি কাির্ রক? নহ আল্লাহি িসূে!’ রতরন বেলেন, ‘‘নতামিা 

                                                           
886 রতিরমযী ৩৫৪০ 
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অরিশাপ নবরশ কি এবং রনজ স্বামীি অকৃতজ্ঞতা কি। বুরদ্ধ ও 
ধ্লমণ অপূর্ণ হওয়া সলেও রবচের্ বযরিি উপি নতামালদি চাইলত 
আি কাউলক নবরশ প্রিাব খািালত নদরখরন।’’ মরহোরি আবাি 
রনলবদন কিে, ‘বুরদ্ধ ও ধ্লমণি নেলত্র অপূর্ণতা রক?’ রতরন 
বেলেন, ‘‘দু’জন নািীি সােয একজন পুরুলর্ি সােয সমতুেয। 
আি [প্রসলবাত্তি খুন ও মারসক আসাি] রদনগুরেলত মরহো নামায 
পড়া বি িালখ।’’ (মুসরেম) 887  

َنذةِ  -111
ْ
ْؤِمنِْيَ ِِف اجل َعدذ اهلل  َتَعاَلى لِلْم 

َ
 بَاب  َبَياِن َما أ

পরিলেদ - ৩৭২ : আল্লাহ তা‘আো মুরমনলদি জনয 
জান্নালতি মলধ্য যা প্রস্তুত নিলখলিন 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ِنَ  ﴿ ي  ل  ٱ إ قِ َت َٰ   ِف  ُم ون   ت  ج  ُي اد  ٱ ٤٥ و ُع وه  لُ ل    ُخ ِس  ِي   م  ب ن ِم ا ن ّز ع   ٤٦ ء  او  ا ن  م ِف  م  ورِهِ  ُصُد
ن   ِخ   ِغّل   ّمِ ًاو   إ ر   َع     ن ق    ُُسُ ت  ِي  ُم ِل ُهم   ّل   ٤٧ ب ُس م  ا ّي  ه  ِي بر  ف ا ن ّص  م  ن   ُهم و  اّمِ خ   ه  ي  بُِم  ﴾ ٤٨ ر ِج

 [  49  ،45: احلجر]

অথণাৎ রনশ্চয় পিলহযর্ািিা বাস কিলব উদযান ও 
                                                           
887 সহীহুে বুখািী ৩০৪, ১৪৬২, মুসরেম ৭৯, ৮০, নাসায়ী ১৫৭৬, ১৫৭৯, 

আবূ দাউদ ৪৬৭৯, ইবনু মাজাহ ১২৮৮, ৪০০৩, আহমাদ ৫৩২১, ১০৯২২, 
১০৯৮৮, ১১১১৫ 
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প্রস্রবর্সমূলহ। [তালদিলক বো হলব,] নতামিা শারন্ত ও রনিাপত্তাি 
সালথ তালত প্রলবশ কি। আরম তালদি অন্তলি নয ঈর্ণা থাকলব তা 
দূি কলি নদব; তািা ভ্রাতৃিালব পিস্পি মুলখামুরখ হলয় আসলন 
অবস্থান কিলব। নসথায় তালদিলক অবসাদ স্পশণ কিলব না এবং 
তািা নসথা হলত বরহষৃ্কতও হলব না। (সূিা রহজি ৪৫-৪৮ আয়াত) 

রতরন আিও বলেন, 

دِ ي    ﴿ ا ب  و   ّل   عِ ي   ف  خ  ل  ّل    م  و  ِل   ٱ ُكمُ ع  ُتم   و  ن
 

ُون  ُت    أ ن ين  ٱ ٦٨ ّز  وا   ََّلِ ُن م  ا اي   ِبَاِب ء  ِن  ُوا   ت ن َك   و 
س   ي  ُم وا  د  ٱ ٦٩ لِِم لُ ُتم   َنة  ل   ٱ ُخ ن

 
ز   أ

 
أ ُكم  و   و  ون  ُُت   ُج ُ اُف  ٧٠ ب  ي   ُّيط  ل  اف   ِهمع  ح  ن بِِّص ب   ّمِ ه   ذ 

ك  
 

أ ٖ و  ب  ا ا و  ه  ِي ف ا و  هِت ش   م  ي ِه  ٱ ت 
ُس ل   ُف ُ  ن ت َّل   ٱ و 

ُ ع  ل   م   ُيُ ُت ن
 

أ ا و  ه  ِي ن  خ    ف و ِل   ٧١ ِِلُ ت ِّت  ٱ َنةُ ل   ٱ ك  و   َل
ِث   ور

ُ
اأ وه  ا ُتُم ُتم   بِم  ن ع   ُك ون  ت  لُ م   ٧٢ م  ُك ا ل  ه  ِي ةر ف    ف ه  ر  ِك ة ِي  ث ن   ك  اّمِ   ه 

 
ون  ت أ لُ : الزخرف] ﴾ ٧٣ ُك

69،  73  ] 

অথণাৎ নহ আমাি বাোর্র্! আজ নতামালদি নকান িয় ননই 
এবং নতামিা দুঃরখতও হলব না। যািা আমাি আয়ালত রবশ্বাস 
কলিরিলে এবং আত্ম্সমপণর্কািী (মুসরেম) রিলে। নতামিা এবং 
নতামালদি সহধ্রমণর্ীর্র্ সানলে জান্নালত প্রলবশ কি। সবলর্ণি 
থাো ও পান পাত্র রনলয় ওলদি মালঝ রফিালনা হলব, নসখালন 
িলয়লি এমন সমস্ত রকিু, যা মন চায় এবং যালত নয়ন তৃপ্ত হয়। 
নসখালন নতামিা রচিকাে থাকলব। এরিই জান্নাত, নতামিা 
নতামালদি কলমণি ফেস্বরূপ যাি অরধ্কািী হলয়ি। নসখালন 
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নতামালদি জনয িলয়লি প্রচুি ফেমূে, তা নথলক নতামিা আহাি 
কিলব। (সূিা যুখরুফ ৬৮-৭৩ আয়াত) 

রতরন অনয জায়র্ায় বলেন, 

ي  ل  ٱ إِنَ  ﴿ قِ َت ام   ِف  ُم ق  ي   م  ِم
 

َٰ   ِف  ٥١ أ ون   ت  ج  ُي ون  ي ل   ٥٢ و ُع ُس ُدس   ِمن ب  ن س   ُس ب   ِإَو  ق  ت 
ق    ت  ِي  ُم ِل ذ    ٥٣ ب ِك  ك  وَج   ل ز  مٰ   و  ور   ُه ي   ِِبُ ن  ي د   ٥٤ ِع و ا ُع ه  ِي ّلِ  ف ُِك ة  ف    ب ه  ِ  ِك ن ِم ا  ّل   ٥٥ ي  ء 

ن   و ا ي ُذوقُ ه  ِي و  ل  ٱ ف َِّل  ت  م  و  ل  ٱ إ  ٱ ت ة  م 
ُ ٖ ل  ى   ول   ق  و  اب   ُهم  و  ذ  يمِ ل   ٱ ع  ن ل  ف ض   ٥٦ ِح ۡ  ّمِ ِك  ّب و   لِك  ذ    َر  ُه

و  ل  ٱ يمُ ل  ٱ زُ ف  ِظ  [  57  ،51: ادلخان] ﴾ ٥٧ ع 

অথণাৎ রনশ্চয় সাবধ্ানীিা থাকলব রনিাপদ স্থালন- বার্ানসমূলহ 
ও ঝিনািারজলত, ওিা পরিধ্ান কিলব রমরহ ও পুরু নিশমী বস্ত্র 
এবং মুলখামুরখ হলয় বসলব। এরূপই ঘিলব ওলদি; আি 
আয়তলোচনা হুিলদি সালথ তালদি রববাহ নদব। নসখালন তািা 
রনরশ্চলন্ত রবরবধ্ ফেমূে আনলত বেলব। [ইহকালে] প্রথম মৃতুযি 
পি তািা নসখালন আি মৃতুয আস্বাদন কিলব না। আি রতরন 
তালদিলক জাহান্নালমি শারস্ত হলত িো কিলবন। [এ প্ররতদান] 
নতামাি প্ররতপােলকি অনুগ্রহসবরূপ। এরিই নতা মহা সাফেয। 
(সূিা দুখান ৫১-৫৭ আয়াত) 

আল্লাহ অনযত্র বলেলিন, 

ِنَ  ﴿  ٱ إ
ر  ب  ل   ا ِف  ر  يم   ل   ٱ َع    ٢٢ ن عِ

ا  ل   ِِك ر  ن   ئ ُرو ع   ٢٣ ي نُظ م   ِف  رُِف ت  ِِه وه يٱ ة  ن َّض    وُُج  مِ ّنلَعِ
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ُس   ٢٤ و  ي ق   ِمن ن  ق  ي وم  َم   رَِح س   ۥُمهُ ِخت    ٢٥ ُت ۡ ِم ِف  كر ل   لِك  ذ    و  ِس ف  ف  ا ن  ت  ٰ   ل  ٱ ي  ت  ون  ُم ُس  ٢٦ ِف
ُجهُ  ا ّز  ِم ن ۥو  ِيم  ت س   ِم ي   ٢٧ ن ا ُب ي ِش    ان  ع  ِه  ون  ل  ٱ ب ُب َر ق   [  29  ،22: املّطففني] ﴾ ٢٨ ُم

অথণাৎ পুর্যবানর্র্ নতা থাকলব পিম স্বােলেয। তািা সুসরজ্জত 
আসলন বলস নদখলত থাকলব। তুরম তালদি মুখমণ্ডলে স্বােলেযি 
সজীবতা নদখলত পালব। তালদিলক নমাহি আঁিা রবশুদ্ধ মরদিা 
হলত পান কিালনা হলব। এি নমাহি হলে কস্তুিীি। আি তা 
োলিি জনযই প্ররতলযার্ীিা প্ররতলযারর্তা করুক। এি রমের্ হলব 
তাসনীলমি [পারনি]। এিা একরি প্রস্রবর্, যা হলত বনকিয-প্রাপ্ত 
বযরিিা পান কিলব। (সূিা মুত্বারফফীন ২২-২৮] 

এ মলমণ আিও বহু আয়াত রবদযমান। 

ول  اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن َجابٍِر ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل . 1/1999 قَاَل رَس 
ب وَن، َوالَ َيتَ »: وسلم ْهل  اجَلنذِة فِيَها، َويَْْشَ

َ
ل  أ ك 

ْ
وَن، َوالَ يَأ وَن، َوالَ َيْمَتِخط  َغوذط 

وَن التذّْسبِيَح  َّشاٌء َكَرْشِح الِمّْسِك، ي لَْهم  ْم َذلَِك ج  ه  َيب ول وَن، َولِكْن َطَعام 
وَن اّنلذَفَس   رواه مسلم.  «َواّتلذْكبرَِي، َكَما ي لَْهم 

১/১৮৮৯। জালবি িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘জান্নাতবাসীিা জান্নালতি মলধ্য পানাহাি কিলব; রকন্তু নপশাব-
পায়খানা কিলব না, তািা নাক ঝাড়লব না, নপশাবও কিলব না। 
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বিং তালদি ঐ খাবাি নেকুি ও কস্তুিীবৎ সুর্িময় ঘাম [হলয় 
নদহ নথলক নবি হলয় যালব]। তালদি মলধ্য তাসবীহ ও তাকবীি 
পড়াি স্বয়ংরক্রয় শরি প্ররেপ্ত হলব, নযমন শ্বাসরক্রয়াি শরি 
স্বয়ংরক্রয় কিা হলয়লি।’’ (মুসরেম)888  

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  2/1991 يب ه 
َ
ول  اهلِل صىل اهلل : َوَعْن أ قَاَل رَس 

احِلَِي َما : قَاَل اهلل  َتَعاََل »: عليه وسلم ْعَدْدت  لِِعَباِدي الصذ
َ
ْت، َوالَ أ

َ
الَ َعْيٌ َرأ

وا إِْن ِشئْت ْم  ، َواْقَرؤ  ذ ٌن َسِمَعْت، َوالَ َخَطَر لََعَ قَلِْب بََْشٍ
 
ل   ﴿: أ ع   ف  مُ ت  ف   ل  ا   سر ّن   َم

خ  
ُ

ن ل ُهم ِف  أ ِ  ّمِ َرة ع   قُ
 

ا   ُي  أ ّز  ا ء   ج  ِم  ُوا   ب ن ع   َك  ون  ّي  لُ  متفق َعلَيْهِ .  [  17: السجدة] ﴾ ١٧ م 

২/১৮৯০। আবূ হুিাইিা হলত বরর্ণত, রতরন বলেন, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মহান আল্লাহ বলেলিন, 
‘আরম আমাি পুর্যবান বাোলদি জনয এমন রজরনস প্রস্তুত 
নিলখরি, যা নকান চেু দশণন কলিরন, নকান কর্ণ েবর্ কলিরন 
এবং যাি সম্পলকণ নকান মানুলর্ি মলন ধ্াির্াও জলন্মরন।’ নতামিা 
চাইলে এ আয়াতরি পাঠ কিলত পাি; যাি অথণ, ‘‘নকউই জালন না 
তাি জনয তাি কৃতকলমণি রবরনময় স্বরূপ নয়ন-প্রীরতকি রক 
পুিস্কাি েুরকলয় িাখা হলয়লি।’’ (সূিা সাজদাহ ১৭ আয়াত, বুখািী-

                                                           
888 মুসরেম ২৮৩৫, আবূ দাউদ ৪৭৪১, আহমাদ ১৩৯৯২, ১৪৩৫৫, ১৪৪০১, 

১৪৫০৫, ১৪৬৯৭, দালিমী ২৮২৮৭ 
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মুসরেম]889  

ول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنْه، قَاَل  3/1991 ل  »: قَاَل رَس  وذ
َ
ْمَرٍة  أ ز 

َشِدّ َكْوَكٍب 
َ
ْم لََعَ أ ِيَن يَل وَنه  وَرةِ الَقَمِر ََلْلََة اْلَْدرِ، ث مذ اَّلذ ل وَن اجلَنذَة لََعَ ص  يَْدخ 

وَن  ل وَن، َوالَ َيْمَتِخط  وَن، َوالَ َيْتف  َماءِ إَِضاَءةً، الَ َيب ول وَن، َوالَ َيتََغوذط  ٍيّ ِِف الّسذ رِّ . د 
ه م  اَّلذ  ْمَّشاط 

َ
ة  أ ل وذ

 
، َوَُمَامِر ه م  األ ه م  الِمّْسك  ، َوَرْشح  يِب  -َهب  ود  الِطّ م   -ع  ه  ْزوَاج 

َ
أ

َماءِ  بِيِهْم آَدَم ِسُتوَن ذِرَاَعً ِِف الّسذ
َ
وَرةِ أ ٍل وَاِحٍد، لََعَ ص  ، لََعَ َخلِْق رَج  . «احل ور  الِعْي 

 .متفق َعلَيِْه 

سِلمٍ  م  الِمّْسك  »:  َويِف ِرَوايَِة ابل َخارِي َوم  ه  ، َوَرْشح  ْم فِيَها اَّلذَهب  . آنِيَت ه 
ْم َزوَْجَتاِن ي َرى م ُخ َساقِِهَما مِْن َوَراءِ اللذْحِم ِمَن احل ّْسِن، الَ  ِّ َواِحٍد مِْنه 

َوللُِك 
وَن اهلَل ب ْكرَ  ْم قَلْب  َواِحٍد، ي َّسبِّح  َض، ق ل وب ه  ْم، َوالَ َتَباغ  ةً اْختاِلََف بَيَْنه 

 . «َوَعِّشياً 

৩/১৮৯১। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘জান্নালত প্রথম প্রলবশকািী দেরিি আকৃরত পূরর্ণমা িালতি চাঁলদি 
মত হলব। অতঃপি তালদি পিবতণী দেরি আকালশি সবলচলয় 

                                                           
889 সহীহুে বুখািী ৩২৪৪, ৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৪৭৯৮, মুসরেম ২৮২৮৪, রতিরমযী 

৩১৯৭, ইবনু মাজাহ ৪৩২৮, আহমাদ ২৭৩৬০, ৮৬০৯, ৯০২৬, ৯১২৫, 
৯৩৬৫, ৯৬৪১, ৯৬৮৮, ১০০৫১, ১০১৯৯, দালিমী ২৮২৮ 
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উজ্জ্বে নেলত্রি নযায় নজযারতমণয় হলব। তািা [জান্নালত] নপশাব 
কিলব না, পায়খানা কিলব না, থুথু নফেলব না, নাক ঝাড়লব না। 
তালদি রচরুরন হলব স্বলর্ণি। তালদি ঘাম হলব কস্তুিীি নযায় 
সুর্িময়। তালদি ধু্নুরচলত থাকলব সুর্ি কাঠ। তালদি স্ত্রী হলব 
আয়তলোচনা হুির্র্। তািা সকলেই একরি মানব কাঠালমা, আরদ 
রপতা আদলমি আকৃরতলত হলব [যালদি উচ্চতা হলব] র্াি হাত 
পযণন্ত।’’ (বুখািী-মুসরেম)890  

বুখািী-মুসরেলমি আি এক বর্ণনায় আলি নয, ‘‘[জান্নালত] 
তালদি পাত্র হলব সবলর্ণি, তালদি র্ালয়ি ঘাম হলব কস্তুিীি নযায় 
সুর্িময়। তালদি প্রলতযলকি জনয এমন দু’জন স্ত্রী থাকলব, যালদি 
নসৌেলযণি দরুন মাংস নিদ কলি পালয়ি নোি হালড়ি মজ্জা নদখা 
যালব। তালদি মলধ্য নকান মতলিদ থাকলব না। পািস্পরিক রবলির্ 
থাকলব না। তালদি সকলেি অন্তি একরি অন্তলিি মত হলব। 
তািা সকাে-সিযায় তাসবীহ পালঠ িত থাকলব।’’ 

عبََة ريض اهلل عنه 4/1992 ِغَْيِة بِن ش  وِل اهلِل صىل اهلل  وََعِن الم  َعن رَس 

                                                           
890 সহীহুে বুখািী ৩২৪৫, ৩২৪৬, ৩২৫৪, ৩৩২৭, মুসরেম ১৬২৫, ২৮৩৪, 

রতিরমযী ২৪৩৭, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৩, আহমাদ ৭১১২, ৭১২৫, ৭৩২৮, ৭৩৮৭, 
৭৪৩৭, ৮৩৩৭, ৮৯৪৯, ৫১৬৬, ৯৭৭২, ১০১০৪৬, ১০১৭০, ১০২১৫, ২৭৪১৫, 
দালিমী ২৮২৩ 
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وََس »: عليه وسلم، قَاَل  َل م 
َ
ْهِل اجَلنذِة َمزَْنِلًَة ؟ : َربذه   عليه السالمَسأ

َ
ْدىَِّ أ

َ
َما أ

ْهل  اجَلنذِة اجَلنذَة، َفي َقال  ََل  : قَاَل 
َ
ْدِخَل أ

 
ٌل يَِِجء  َبْعَد َما أ َو رَج  ِل اجَلنذَة : ه  . ا ْدخ 

ول   ْي رَ : َفَيق 
َ
َخَذاتِِهْم ؟ َفي َقال  ََل  أ

َ
وا أ َخذ 

َ
ْم، وَأ  َمَنازِلَه 

، َكْيَف َوقَْد نََزَل اّنلذاس  ِبّ
ول  :  ل وِك اّدُلْنَيا ؟ فَيق  لِْك َملٍِك ِمْن م  وَن لََك مِْثل  م  ْن يَك 

َ
تَْرََض أ

َ
َرِضْيت  : أ

ول   ، فَيق  ول  ِِف اْلَاِمَّسِة لََك َذلَِك َوِمْثل ه  َوِمْثل ه  َوِمْثل ه  َومِ : َرِبّ ، فَيق  . ْثل ه 
ول   ، فَيق  ْت : َرِضْيت  َرِبّ َك، َوََّلذ ْمَثاَِلِ، َولََك َما اْشَتَهْت َنْفّس 

َ
ة  أ َهَذا لََك َوَعَْشَ

ول  . َعْين َك  ْم َمزَْنِلًَة ؟ قاَل : قَالَ . َرِضيت  َرِبّ : فَيق  ْعالَه 
َ
ِيَن : َرِبّ فَأ وََلَِك اَّلذ

 
أ

َرْدت  ؛ غَ 
َ
ذ ٌن، أ

 
، َولَْم تَّْسَمْع أ ْم بَِيِدي، وََخَتْمت  َعلَْيَها، فَلَْم تََر َعْيٌ رَْست  َكَراَمَته 

ْر لََعَ قَلِْب بََْشٍ   رواه مسلم.  «َولَْم ََيْط 

৪/১৮৯২। মুর্ীিা ইবলন শু‘বা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মুসা স্বীয় 
প্রিুলক রজজ্ঞাসা কিলেন, ‘জান্নারতলদি মলধ্য সবলচলয় রনম্নমালনি 
জান্নারত নক হলব?’ আল্লাহ তা‘আো উত্তি রদলেন, নস হলব এমন 
একরি নোক, নয সমস্ত জান্নারতর্র্ জান্নালত প্রলবশ কিাি পি 
[সবণলশলর্] আসলব। তখন তালক বো হলব, ‘তুরম জান্নালত প্রলবশ 
কি।’ নস বেলব, ‘নহ প্রিু! আরম রকিালব [নকাথায়] প্রলবশ কিব? 
অথচ সমস্ত নোক রনজ রনজ জায়র্া দখে কলিলি এবং রনজ রনজ 
অংশ রনলয় নফলেলি।’ তখন তালক বো হলব, ‘তুরম রক এলত 
সন্তুষ্ট নয, পৃরথবীি িাজালদি মলধ্য নকান িাজাি মত নতামাি 
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িাজত্ব হলব?’ নস বেলব, ‘প্রিু! আরম এলতই সন্তুষ্ট।’ তািপি 
আল্লাহ বেলবন, ‘নতামাি জনয তাই নদওয়া হে। আি ওি 
সমতুেয, ওি সমতুেয, ওি সমতুেয, ওি সমতুেয [অথণাৎ ওি চাি 
গুর্ িাজত্ব নদওয়া হে]।’ নস পঞ্চমবালি বেলব, ‘নহ আমাি প্রিু! 
আরম [ওলতই] সন্তুষ্ট।’ তখন আল্লাহ বেলবন, ‘নতামাি জনয এিা 
এবং এি দশগুর্ [িাজত্ব নতামালক নদওয়া হে]। এ িাড়াও 
নতামাি জনয িইে নস সব বস্তু, যা নতামাি অন্তি কামনা কিলব 
এবং নতামাি চেু তৃরপ্ত উপলিার্ কিলব।’ তখন নস বেলব, ‘আরম 
ওলতই সন্তুষ্ট, নহ প্রিু!’ 

[মুসা] বেলেন, ‘নহ আমাি প্ররতপােক! আি সলবণাচ্চ স্তলিি 
জান্নারত কািা হলব?’ আল্লাহ তা‘আো বেলেন, ‘তািা হলব নসই 
সব বাো, যালদিলক আরম চাই। আরম স্বহলস্ত যালদি জনয সম্মান-
বৃে নিাপর্ কলিরি এবং তাি উপি সীে-নমাহি অংরকত কলি 
রদলয়রি [যালত তািা বযরতলিলক অনয নকউ তা নদখলত না পায়]। 

সুতিাং নকান চেু তা দশণন কলিরন, নকান কর্ণ তা েবর্ কলিরন 
এবং নকান মানুলর্ি মলন তা করল্পতও হয়রন।’’ (মুসরেম) 891  

ود ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  5/1993 ول  اهلِل صىل اهلل : وََعِن ابِن َمسع  قَاَل رَس 
والً »: عليه وسلم ْهِل اجَلنذِة د خ 

َ
وجاً ِمْنَها، َوآِخَر أ ر  ْهِل اّنلذارِ خ 

َ
ْعلَم  آِخَر أ

َ
إِِِنّ أل

                                                           
891 মুসরেম ১৮৯, রতিরমযী ৩১৯৮ 
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ول  اهلل  . اجَلنذَة  ج  ِمَن اّنلذارِ َحْبواً، فَيق  ٌل ََيْر  اْذَهْب : ََل   -زذ وََجلذ عَ  -رَج 
ول   ، فَيق  ى، َفرَيِْجع 

َ
نذَها َمأل

َ
ِل اجَلنذَة، َفيَأتِيَها، َفي َخيذل  إََِلِْه أ يَا َرِبّ : فاْدخ 

ى 
َ
ول  اهلل  ـ َعزذ وََجلذ ـ ََل  !  وََجْدت َها َمأل ِل اجَلنذَة، َفَيأتِيَها، : َفيَق  اْذَهْب فَاْدخ 
ى، فرَيِْجع  َفي خيذل  إََِلِه 

َ
ْول  . أنذها َمأل ول  اهلل  ـ : َفَيق  ى، َفَيق 

َ
يَا َرِبّ وََجْدت َها َمأل

ِل اجلَنذَة : َعزذ وََجلذ ـ ََل   ْو . اْذَهْب فَاْدخ 
َ
ْمثَالَِها ؛ أ

َ
فَإِنذ لََك مِْثَل اّدُلْنَيا َوَعَْشةَ أ

و ْمَثاِل اّدُلْنيَا، فَيق 
َ
ْو تَْضَحك  ِِب وَأنَْت : ل  إِنذ لََك ِمْثَل َعَْشةِ أ

َ
تَّْسَخر  ِِب، أ

َ
أ

وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َّضِحَك َحََّت بََدْت : قَاَل  «الَملِك  ؟ يْت  رَس 
َ
فَلََقْد َرأ

ْول   ه  فَََكَن َيق  ْهِل اجَلنذِة َمزَْنِلَةً »: نََواِجذ 
َ
ْدىَِّ أ

َ
 متفق عليه. «َذلَِك أ

৫/১৮৯৩। ইবলন মাসঊদ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
রতরন বলেন, একদা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বেলেন, ‘‘সবণলশলর্ নয বযরি জাহান্নাম নথলক নবি হলয় জান্নালত 
প্রলবশ কিলব, তাি সম্পলকণ অবশযই আমাি জানা আলি। এক 
বযরি হামাগুরড় রদলয় [বা বুলক িি রদলয়] চলে জাহান্নাম নথলক 
নবি হলব। তখন আল্লাহ আযযা অজাল্্ল বেলবন, ‘যাও জান্নালত 
প্রলবশ কি।’ সুতিাং নস জান্নালতি কালি এলে তাি ধ্াির্া হলব 
নয, জান্নাত পরিপূর্ণ হলয় নর্লি। ফলে নস রফলি এলস বেলব, ‘নহ 
প্রিু! জান্নাত নতা পরিপূর্ণ নদখোম।’ আল্লাহ আযযা অজাল্্ল বেলবন, 
‘যাও, জান্নালত প্রলবশ কি।’ তখন নস জান্নালতি কালি এলে তাি 
ধ্াির্া হলব নয, জান্নাত নতা িলি নর্লি। তাই নস আবাি রফলি 
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এলস বেলব, ‘নহ প্রিু! জান্নাত নতা িিরত নদখোম।’ তখন আল্লাহ 
আযযা অজাল্্ল বেলবন, ‘যাও জান্নালত প্রলবশ কি। নতামাি জনয 
থাকে পৃরথবীি সমতুেয এবং তাি দশগুর্ [পরিমার্ রবশাে 
জান্নাত]! অথবা নতামাি জনয পৃরথবীি দশগুর্ [পরিমার্ রবশাে 
জান্নাত িইে]!’ তখন নস বেলব, ‘নহ প্রিু! তুরম রক আমাি সালথ 
ঠাট্টা কিি? অথবা আমাি সালথ হারস-মজাক কিি অথচ তুরম 
বাদশাহ [হারস-ঠাট্টা নতামালক নশািা নদয় না]।’’ বর্ণনাকািী বলেন, 

তখন আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-নক 
এমনিালব হাসলত নদখোম নয, তাঁি নচায়ালেি দাঁতগুরে প্রকারশত 
হলয় নর্ে। রতরন বেলেন, ‘‘এ হে সবণরনম্ন মালনি জান্নারত।’’ 
(বুখািী-মুসরেম) 892   

وََس  6/1994 يِب م 
َ
َن انلَيِِبَ صىل اهلل عليه وسلم :  ريض اهلل عنهَوَعْن أ

َ
أ

ْؤِمِن ِِف اجَلنذِة َْلَ »: قَاَل  َماءِ إِنذ لِلم  ول َها ِِف الّسذ فٍَة ط  َوذ ْيَمًة ِمْن ل ْؤل َؤٍة َواِحَدٍة ُم 
ْم . ِسُتوَن ِميالً  ه  ْؤِمن  فاَلَ يََرى َبْعض  وف  َعلَْيِهم  الم  ْهل وَن َيط 

َ
ْؤِمِن فِيَها أ لِلم 

 متفق عليه. «َبْعضاً 

৬/১৮৯৪। আবূ মুসা আশআিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘রনশ্চয় 
                                                           
892 সহীহুে বুখািী ৬৫৭১, ৭৫১১, মুসরেম ১৮৬, রতিরমযী ২৫৯৫, ইবনু 

মাজাহ ৪৩৩৯, আহমাদ ৩৫৮৪, ৩৭০৬, ৩৮৮৯, ৪৩৭৭ 
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জান্নালত মুমীনলদি জনয একরি শূনযর্িণ নমারতি তাঁবু থাকলব, যাি 
বদঘণয হলব র্াি মাইে। এি মলধ্য মুমীনলদি জনয একারধ্ক স্ত্রী 
থাকলব। যালদি সকলেি সালথ মুরমন সহবাস কিলব। রকন্তু 
তালদি নকউ কাউলক নদখলত পালব না।’’ (বুখািী-মুসরেম) 893     

এক মাইেঃ িয় হাজাি হাত সমান দীঘণ। 

ّ صىل اهلل عليه  7/1995 يِِبِ
يِب َسِعيٍد اخل درِِيّ ريض اهلل عنه َعِن انلَ

َ
َوَعْن أ

يَع مَِئَة »: وسلم، قَاَل  َر الِسذ َضمذ إِنذ ِِف اجلَنذِة َشَجَرةً يَِّسري  الرذاكِب  اجَلَواَد الم 
ها  متفق عليه. «َسَنٍة َما َيْقَطع 

َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  قَاَل  يِب ه 
َ
يضاً ِمن ِرَوايَِة أ

َ
: َوَرَوَياه  ِِف الَصِحيَحنِي أ

ها»  . «يَّسري  الرذاكِب  ِِف ِظلِّها ِمَئَة َسنٍَة َما َيْقَطع 

৭/১৮৯৫। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘জান্নালতি মলধ্য 
এমন একরি বৃে আলি, যাি িায়ায় নকান আিওহী উৎকৃষ্ট, 
রবলশর্িালব প্ররতপারেত হােকা নদলহি দ্রুতর্ামী নঘাড়ায় চলড় 
একলশা বিি চেলেও তা অরতক্রম কিলত সেম হলব না।’’ (বুখািী-

                                                           
893 সহীহুে বুখািী ৩২৪৩, ৪৮৭৮, ৪৮৮০, ৭৪৪৪, মুসরেম ১৮০, ২৮৩৮, 

আহমাদ ১৯০৭৯, ১৯১৮২, ১৯২৩২, ১৯২৬২, দালিমী ২৮২২, ২৮৩৩ 
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মুসরেম) 894  

এরিলকই আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বুখািী-মুসরেম 
সহীহায়লন বর্ণনা কলিলিন নয, ‘‘একরি সওয়াি [অশ্বালিাহী] তাি 
িায়ায় একলশা বিি বযাপী চেলেও তা অরতক্রম কিলত পািলব 
না।’’ 

ّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  9/1996 يِِبِ
ْهَل اجَلنذِة »: َوَعنْه َعِن انلَ

َ
إِنذ أ

َرِف ِمن فَْوقِِهْم َكَما تََراَءْوَن الَكْوَكَب اّدلُ  ْهَل الغ 
َ
ف ق ََلَََتَاَءْوَن أ

 
يذ الَغابَِر ِِف األ رِّ

مْ  ِل َما بَيَْنه  وِ الَمْغرِِب ّتِلََفاض 
َ
ِّق أ وَل اهلِل ؛ تِلَْك َمنَاِزل  : قَال وا  «ِمَن الَمْْشِ يَا رَس 

ْم قَاَل  ها َغْْي ه  نِبيَاِء اَل َيبْل غ 
َ
ِي َنْفِِس بَِيِدهِ، رَِجاٌل آَمن وا بِاهللِ »: األ بََّل َواَّلذ

ق وا ال ْرَسلِيَ َوَصدذ  متفق عليه.  «م 

৮/১৮৯৬। উি িাবী [আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু] 
হলত বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, 
‘‘অবশযই জান্নারতর্র্ তালদি উপলিি বাোখানাি অরধ্বাসীলদি 
এমনিালব নদখলত পালব, নযমন নতামিা আকালশি পূবণ অথবা 
পরশ্চম রদর্লন্ত উজ্জ্বে অস্তর্ামী তািকা র্িীি দৃরষ্টলত নদখলত 
পাও। এরি হলব তালদি মযণাদাি বযবধ্ালনি জনয।’’ [সাহাবীর্র্] 
বেলেন, ‘নহ আল্লাহি িসূে! এ নতা নবীর্লর্ি স্থান; তািঁা িাড়া 

                                                           
894 সহীহুে বুখািী ৬৫৫৩, মুসরেম ২৮২৮ 



 

948 

অনযিা নসখালন নপঁিলত পািলব না।’ রতরন বেলেন, ‘‘অবশযই, 
নসই সত্তাি শপথ, যাঁি হালত আমাি প্রার্ আলি! নসই নোকিাও 
[নপঁিলত পািলব] যািা আল্লাহি প্ররত ঈমান নিলখ িসূের্র্লক 
সতয বলে রবশ্বাস কলিলি।’’ (বুখািী-মুসরেম) 895  

َريَرَة ريض اهلل عنه 9/1997 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ا َتْطل ع  َعلَْيِه الّشذ »: وسلم قَاَل  و َتْغر ب  لََقاب  قَْوٍس ِِف اجَلنذِة َخرْيٌ ِممذ
َ
. «ْمس  أ

 متفق عليه

৯/১৮৯৭। আবু হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘জান্নালত 
ধ্নুক পরিমার্ স্থান [দুরনয়াি] নযসব বস্তুি উপি সূযণ উরদত রকংবা 
অস্তরমত হলে নসসব বস্তু নচলয়ও উত্তম।’’ (বুখািী-মুসরেম) 896 

نٍَس ريَِضَ اهلل  عنه 11/1999
َ
وَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ذ َج  َعٍة »: قَاَل  ْوقاً يَأت وَنَها لُك  َماِل، َفَتْحث و ِف . إِنذ ِِف اجَلنذِة س  ُب رِيح  الّشذ َفَته 
ّسناً وَََجَاالً َفرَيِْجع   وَن ح  وِهِهم َوثَِيابِِهْم، َفزَيَداد  ْهلِيِهْم، َوقَد اْزَداد وا و ج 

َ
وَن إََل أ
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ْم  ْهل وه 
َ
ْم أ ول  لَه  ّْسناً وَََجَاالً، فَيق  ّْسناً وَََجَاالً : ح  ول وَن ! َواهللِ لقِد اْزَدْدت ْم ح  فَيق 

ّْسناً وَََجاالً :   رواه مسلم.  «!وَأْنت ْم َواهللِ لََقِد اْزَدْدت ْم َبْعَدنَا ح 

১০/১৮৯৮। আনাস িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘জান্নালত একরি বাজাি 
হলব, নযখালন জান্নারতর্র্ প্রলতযক শুক্রবাি আসলব। তখন উত্তি 
রদক নথলক বায়ু প্রবারহত হলব, যা তালদি নচহািায় ও কাপলড় 
সুর্ি িরড়লয় নদলব। ফলে তালদি নশািা-নসৌেযণ আিও নবলড় 
যালব। অতঃপি তািা রূপ-নসৌেলযণি বৃরদ্ধ রনলয় তালদি স্ত্রীর্লর্ি 
কালি রফিলব। তখন তািা তালদিলক নদলখ বেলব, ‘আল্লাহি 
কসম! আপনালদি রূপ-নসৌেযণ নবলড় নর্লি!’ তািাও বলে উঠলব, 
‘আল্লাহি শপথ! আমালদি যাবাি পি নতামালদিও রূপ-নসৌেযণ 
নবলড় নর্লি!’’ (মুসরেম)897  

وَل اهلِل صىل اهلل :  ريض اهلل عنهِل بِن َسعٍد َوَعْن َسهْ  11/1999 َن رَس 
َ
أ

َرَف ِِف اجَلنذِة َكَما َتََتَاَءْوَن »: عليه وسلم قَاَل  ْهَل اجَلنذِة ََلَََتَاَءْوَن الغ 
َ
إِنذ أ

َماءِ   متفق عليه. «الَكوَكَب ِِف الّسذ

১১/১৮৯৯। সাহ্ল ইবলন সা’দ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘জান্নারতর্র্ 
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জান্নালতি বাোখানাগুরেলক এমন র্িীিিালব নদখলব, নযিালব 
নতামিা আকালশি তািকা নদলখ থাক।’’ (বুখািী-মুসরেম)898  

ّ صىل اهلل عليه : َوَعنْه ريض اهلل عنه قَاَل  12/1911 َشِهْدت  ِمَن انَليِِبِ
فيَها َما الَ »: يِه اجلََنَة َحََّت اْنتَََه، ث َم قَاَل ِِف آِخِر َحِديِثِه وسلم جَمِْلساً وََصَف فِ 

ذ ٌن َسِمَعْت، َوالَ َخَطَر لََع قَلِْب بََْشٍ 
 
ْت، َوالَ أ

َ
  «َعٌي َرأ

َ
اف    ﴿: ث َم قََرأ ج  ت  م   ت  ُه ُب و ُن  ُج

نِ  ِجعِ ل  ٱ ع  ا ض  ون  ي د   م  م   ُع ُه َب و   ر  ع   اف  خ  م  ط  ِمَما او  ق   و  ز  م  ٰ   ر  ون   ُه ُق فِ ُن ل   ١٦ ي ع   ف  مُ ت  ف   ل  ا   سر ّن  خ   َم
ُ

 ِف  أ
ن ل ُهم ِ  ّمِ َرة ع   قُ

 
ا   ُي  أ ّز  ا ء   ج  ِم  ُوا   ب ن ع   َك  ون  ّي  لُ  رواه ابلخاري.  [ 17  ،16: السجدة] ﴾ ١٧ م 

১২/১৯০০। উি িাবী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, রতরন 
বলেন, আরম নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি এমন এক 
মজরেলস উপরস্থত রিোম, নযখালন রতরন জান্নাত সম্পলকণ আলোচনা 
কিরিলেন। নশর্ পযণন্ত রতরন তা সমাপ্ত কিলেন এবং আলোচনাি 
নশলর্ বেলেন, ‘‘জান্নালত এমন রনয়ামত [সুখ-সামগ্রী] রবদযমান 
আলি যা নকান চেু দশণন কলিরন, নকান কর্ণ েবর্ কলিরন এবং 
নকান মানুলর্ি মলন তাি ধ্াির্াি উলদ্রকও হয়রন. তািপি রতরন এই 
আয়াত পাঠ কিলেন, যাি অথণ হে, ‘তািা শযযা-তযার্ কলি 
আকাঙ্ক্ষা ও আশংকাি সালথ তালদি প্ররতপােকলক ডালক এবং 
আরম তালদিলক নয রুযী প্রদান কলিরি তা হলত তািা দান কলি। 
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নকউই জালন না তাি জনয তাি কৃতকলমণি রবরনময় স্বরূপ নয়ন-
প্রীরতকি রক পুিস্কাি েুরকলয় িাখা হলয়লি।’’ (সূিা সাজদাহ ১৬-১৭ 
আয়াত, বুখািী]899  

َما  13/1911 َريَرَة ريَِضَ اهلل  َعنْه  يِب ه 
َ
يِب َسِعيٍد َوأ

َ
وَل اهلِل : َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

َناٍد »: صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  ْهل  اجَلنذِة اجلَنذَة ي نَاِدي م 
َ
ِ : إَِذا َدَخَل أ ْم إ نذ لَك 

بَداً، َوإِنذ لَكْم 
َ
وا أ ْن تَِصُحوا، فاَلَ تَّْسَقم 

َ
ْم أ بَداً، َوإِنذ لَك 

َ
وت وا أ ْن ََتَْيْوا، فاَلَ َتم 

َ
أ

بَداً 
َ
وا أ وا، فاَلَ َتْبأس  ْن َتْنَعم 

َ
ْم أ بَداً، َوإِنذ لَك 

َ
وا أ ْن تَِّشُبوا فاَلَ َتْهَرم 

َ
 رواه مسلم.  «أ

১৩/১৯০১। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু ও আবূ হুিাইিা 
িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘জান্নারতিা যখন জান্নালত প্রলবশ কলি যালব, 
তখন একজন নঘার্র্াকািী নঘার্র্া কিলব নয, নতামালদি জনয এখন 
অনন্ত জীবন; নতামিা আি কখলনা মিলব না। নতামালদি জনয এখন 
রচি সুস্বাস্থয; নতামিা আি কখলনা অসুস্থ হলব না। নতামালদি জনয 
এখন রচি নযৌবন; নতামিা আি কখলনা বৃদ্ধ হলব না। নতামালদি জনয 
এখন রচি সুখ ও পিমানে; নতামিা আি কখলনা দুঃখ-কষ্ট পালব 
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না।’’ (মুসরেম)900  

َريَرَة ريض اهلل عنه 14/1912 يِب ه 
َ
وَل اهلِل صىل: َوَعْن أ َن رَس 

َ
 اهلل عليه أ

وَل ََل  »: وسلم قَاَل  ْن َيق 
َ
ْم ِمَن اجَلنذِة أ َحِدك 

َ
ْدىَِّ َمْقَعِد أ

َ
، َفَيَتَمَّنذ : إِنذ أ َتَمنذ
ول  ََل   ول  : َويََتَمَّنذ فَيق  ول  ََل  : َهْل َتَمنذيَت ؟ َفَيق  فَإِنذ لََك َما َتَمنذيَت : َنَعْم، َفيَق 

 لمرواه مس.  «َوِمْثلَه  َمَعه  

১৪/১৯০২। আবূ হুিাইিা িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘নতামালদি মলধ্য রনম্নতম 
জান্নারতি মযণাদা এই হলব নয, তালক আল্লাহ তা‘আো বেলবন, 
‘তুরম কামনা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কি [আরম অমুক রজরনস চাই, 
অমুক বস্তু চাই ইতযারদ]।’ সুতিাং নস কামনা কিলব আি কামনা 
কিলতই থাকলব। রতরন বেলবন, ‘তুরম কামনা কিলে রক?’ নস 
উত্তি নদলব, ‘হযাঁ।’ রতরন তালক বেলবন, ‘নতামাি জনয নসই 
পরিমার্ িইে, নয পরিমার্ তুরম কামনা কলিি এবং তাি সালথ 
সালথ তাি সমতুেয আিও রকিু িইে।’’ (মুসরেম)901  
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يِب َسِعيدٍ  15/1913
َ
وَل اهلِل صىل اهلل :اخل درِِيّ ريض اهلل عنه َوَعْن أ َن رَس 

َ
أ

ْهِل اجَلنذِة »: عليه وسلم قَاَل 
َ
ول  أل ْهَل اجَلنذِة، : إِنذ اهلَل ـ َعزذ وََجلذ ـ َيق 

َ
يَا أ

ول وَن  ول  : َفَيق  َهْل َرِضيت م ؟ : َْلذيَك َربذَنا وََسْعَديَْك، َواْلَرْي  ِِف يَديَْك، فَيق 
و حداً ِمْن َخلِْقَك، : ل وَن فَيق 

َ
ْعَطْيتََنا َما لَْم ت ْعِّط أ

َ
َوَما ّنَلَا الَ نَْرََض يَا َربذَنا َوقَْد أ

ول   ول وَن : َفَيق  ْفَضَل ِمْن َذلَِك ؟ فَيق 
َ
ْم أ ْعِطيك 

 
الَ أ

َ
فَْضل  مِْن َذلَِك : أ

َ
ُي ََشٍء أ

َ
وَأ

ول    : ؟ فَيق 
َ
ْم رِْضَواِِن فاَلَ أ ِحُل َعلَيك 

 
بَداً أ

َ
ْم َبْعَده  أ متفق .  «ْسَخّط  َعلَْيك 

 عليه

১৫/১৯০৩। আবূ সাঈদ খুদিী িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, 
িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘মহান প্রিু 
জান্নারতলদিলক সলম্বাধ্ন কলি বেলবন, ‘নহ জান্নালতি 
অরধ্বাসীর্র্!’ তািা উত্তলি বেলব, ‘নহ আমালদি প্ররতপােক! 
আমিা হারযি আরি, যাবতীয় সুখ ও কেযার্ নতামাি হালত আলি।’ 
তখন আল্লাহ তা‘আো বেলেন, ‘নতামিা রক সন্তুষ্ট হলয়ি?’ তািা 
বেলব, ‘আমালদি রক হলয়লি নয, সন্তুষ্ট হব না? নহ আমালদি 
প্ররতপােক! তুরম নতা আমালদিলক নসই রজরনস দান কলিি, যা 
নতামাি নকান সৃরষ্টলক দান কিরন।’ তখন রতরন বেলবন, ‘এি 
নচলয়ও উত্তম রকিু নতামালদিলক দান কিব না রক?’ তািা বেলব, 

                                                                                                            

৪৭৩০, ইবনু মাজাহ ১৭৮, ৭৬৬০, ৭৮৬৮, ৮৮১৫, ১০৫২৩, ১০৬৯৩, 
১০৭৬৭, ১০৮১৬, ১১৩৩৭, দালিমী ২৮০১, ২৮০৩, ২৮২৯ 
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‘এি নচলয়ও উত্তম বস্তু আি রক হলত পালি?’ মহান প্রিু জবালব 
বেলবন, ‘নতামালদি উপি আমাি সন্তুরষ্ট অরনবাযণ কিব। অতঃপি 
আরম নতামালদি প্ররত কখলনা অসন্তুষ্ট হব না।’’ (বুখািী-মুসরেম) 902  

وِل اهلِل : َجِريِر بِن َعبِد اهلِل ريض اهلل عنه قَاَل  َوَعنْ  16/1914 َنا ِعنَد رَس  ك 
ْوَن »: صىل اهلل عليه وسلم  َفنََظَر إََِل الَقَمِر يَلْلََة ابَلْدِر، َوقَاَل  ْم َسََتَ إنذك 

ْؤيَتِهِ  وَن ِِف ر  ْم َعيَاناً َكَما تََرْوَن َهَذا الَقَمَر، الَ ت َضام   متفق عليه. «َربذك 

১৬/১৯০৪। জািীি ইবলন আবু্দল্লাহ িারদয়াল্লাহু আনহু হলত 
বরর্ণত, রতরন বলেন, এক িালত আমিা িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি রিোম। হঠাৎ রতরন পূরর্ণমাি 
িালতি চাঁলদি রদলক তারকলয় বেলেন, ‘‘নশান! রনশ্চয় নতামিা 
নতামালদি প্ররতপােকলক নতমরন স্পষ্ট নদখলত পালব, নযমন স্পষ্ট 
ঐ চাঁদলক নদখলত পাে। তাঁলক নদখলত নতামিা নকান রিলড়ি 
সমু্মখীন হলব না।’’ (বুখািী-মুসরেম)903  

َهيٍّب ريض اهلل عنه  17/1915 وَل اهلِل صىل اهلل عليه : َوَعْن ص  َن رَس 
َ
أ

                                                           
902 সহীহুে বুখািী ৬৫৪৯, ৭৫১৮, মুসরেম ১৮৩, ২৮২৯, রতিরমযী ২৫৫৪, 

আহমাদ ১১৪২৫ 
903 সহীহুে বুখািী ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৪৩৬, মুসরেম ৬৩৩, 

রতিরমযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৪৭২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৭, আহমাদ ১৮৭০৮, 
১৮৭২৩, ১৮৭৬৬ 
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ول  اهلل  َتبَاَرَك َوتَ »: وسلم قَاَل  ْهل  اجلَنذِة اجَلنذَة َيق 
َ
وَن َشيئاً : َعاََل إَِذا َدَخَل أ ت ريد 
ول وَن  ْم ؟ َفَيق  ك  زِيد 

َ
َنا ِمَن : أ لَْم ت ْدِخلَْنا اجَلنذَة َوت نَِجّ

َ
وَهَنا ؟ أ بَيِّْض و ج 

لَْم ت 
َ
أ

َحبذ إََلِْهْم مَِن اّنلذَظِر إََل 
َ
وا َشيْئاً أ ْعط 

 
اّنلذارِ ؟ َفَيْكِّشف  احلَِجاَب، َفَما أ

ِِّهمْ   . رواه مسلم .«َرب

১৭/১৯০৫। সুহাইব িারদয়াল্লাহু আনহু হলত বরর্ণত, িাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন, ‘‘জান্নারতিা যখন জান্নালত 
প্রলবশ কলি যালব, তখন মহান বিকতময় আল্লাহ বেলবন, 
‘নতামিা রক চাও নয, আরম নতামালদি জনয আিও রকিু নবরশ 
রদই?’ তািা বেলব, ‘তুরম রক আমালদি মুখমণ্ডে উজ্জ্বে কলি 
দাওরন? আমালদিলক তুরম জান্নালত প্ররবষ্ট কিরন এবং জাহান্নাম 
নথলক মুরি দাওরন?’ অতঃপি আল্লাহ [হঠাৎ] পদণা সরিলয় নদলবন 
[এবং তািা তাঁি নচহািা দশণন োি কিলব]। সুতিাং জান্নালতি 
েি যাবতীয় সুখ-সামগ্রীি মলধ্য জান্নারতলদি রনকি তালদি প্রিুি 
দশণন [দীদাি]ই হলব সবলচলয় নবশী রপ্রয়।’’ (মুসরেম)904  

মহান আল্লাহ বলেলিন, 
ين  ٱ إِنَ  ﴿ وا   ََّلِ ُن م  ا وا   ء  لُ ِم َص  ٱ و ع  ه   تِ لِح   ل ِهم  ّي  ُهم ِدي ُب ُ بِإِيم    ر  ِِهم  ِِهمُ ُت    ِمن رِيت    ن  ٱ ت

 رُ ه   ن  ل  
َٰ   ِف  مِ ٱ تِ ج  ي ع   ٩ ّنلَعِ ى  د  ا ُهم  و  ه  ِي ب   ف ك  ح   ُس ُهمَ ٱ ن  لَ ُهم   ل ُت َِي ُت  ا و  ه  ِي ل    ف رُ  مرۡ س  ِخ ا ء  ع   و  ى  د  نِ  ُهم  و 

 
 أ

ِ  دُ م  ل   ٱ ّبِ  ّلِلَ ي  ع   ل  ٱ ر   [  11  ،9:  يونس] ﴾ ١٠ ل ِم

                                                           
904 মুসরেম ১৮১, রতিরমযী ২৫৫২, ১৮৭, আহমাদ ১৮৫৫৬, ১৮৪৬২, ২৩৪০৭ 
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অথণাৎ রনশ্চয়ই যািা রবশ্বাস কলিলি এবং িাে কাজ কলিলি 
তালদি প্ররতপােক তালদি রবশ্বালসি কািলর্ তালদিলক পথ 
প্রদশণন কিলবন, শারন্তি উদযানসমূলহ তালদি [বাসস্থালনি] 
তেলদশ রদলয় নদীমাো প্রবারহত থাকলব। নসখালন তালদি বাকয 
হলব, ‘সুবহানাকাল্লাহুম্মা’ [নহ আল্লাহ! তুরম মহান পরবত্র]! এবং 
পিস্পলিি অরিবাদন হলব সাোম। আি তালদি নশর্ বাকয হলব, 
‘আেহামদু রেল্লারহ িারববে আোমীন’ [সমস্ত প্রশংসা সািা 
জাহালনি প্ররতপােক আল্লাহি জনয]। (সূিা ইউনুস ৯-১০] 

ْن َهَدانَا اهلل  
َ
َنا نِلَْهتَِدي لَْواَل أ ي َهَدانَا لَِهَذا َوَما ك  امهلَل َصِلّ لََعَ .  احلَْمد  هلِل اََّلِ

َيِتِه، كم ََمٍد َوأزَواِجِه وَذ ِرّ ، ولَََعَ آِل حم  ّ ِ
ِِمّ
 
ولَِك انلَيِِبّ األ ََمٍد َعبِْدَك َورَس  ا َصلَيَْت لََعَ حم 

ََمٍد َوأْزَواِجِه  ، ولَََعَ آِل حم  ّ ِ
ِِمّ
 
ََمٍد انلَيِِبّ األ إبَْراِهيَم ولَع آِل إبْراِهيَم، َوَبارِْك لََعَ حم 

يٌد  يٌد جَمِ َيِتِه، كما بَارْكَت لََعَ إبَْراِهيَم ولَََعَ آل إبراهيم ِف العالَِمنَي إنََك َِحِ  .وَذ ِرّ

৬৭০ রহজিীি িমযান মালসি ৪ তারিলখ নসামবাি দালমশলক এ 
নেখা সমাপ্ত হে। 

[১৪২৯ রহজিীি িমযান মালসি ২৩ তারিলখ নসামবাি মাজমাআলত 
এি অনুবালদি সম্পাদনা সমাপ্ত হে।]  

[১৪৩৪ রহজিী সলনি শা‘বান মালসি ১৪ তারিলখি িালত্র পুনিায় 
নদখা সম্পন্ন হলো। (ড. আবু বকি মুহাম্মাদ যাকারিয়া)] 
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রিয়াদুস সালেহীন-এি পরিলেদ 
রিরত্তক রবর্য়সূচী 

 পরিলেদ পৃষ্ঠা রবর্য় ا وضوع

بَاب  اإْلِْخاَلِص َوإِْحَضاِر 
ْعَماِل 

َ
يِْع األ انِلّيَِة ِِفْ مَجِ

ْحَواِل ابْلَاِرَزِة 
َ
قَْواِل َواأل

َ
َواأْل

 َوالْـَخِفيَةِ 
1  

 

ইখোস প্রসলে : প্রকাশয ও 
নর্াপনীয় আমে, (কমণ) কথা ও 
অবস্থায় আন্তরিকতা ও রবশুদ্ধ 
রনয়ত জরুিী 

  2 ةِ بَ وْ بَاب  اّتلَ 
  তওবাি রববির্ 

  3 َْبِ بَاب  الَص 
  সবি (বধ্লযণি) রববির্ 

  4 قِ دْ بَاب  الِصّ 
  সতযবারদতাি গুরুত্ব 

َراَقبَةِ    5 بَاب  الْم 
  মুিাক্বাবাহ্ (আল্লাহি ধ্যান) 

 ىوٰ قْ بَاب  اّتلَ 
6  

  আল্লাহিীরত ও সংযমশীেতা 

  7 - ُّكِ وَ اّتلَ وَ  نْيِ قِ ايْلَ  بَاب  
 

 দৃঢ়-প্রতযয় ও (আল্লাহি 
প্ররত) িিসা 

  8 ةِ امَ قَ تِ سْ ااْلِ بَاب  
 িীলন অিে থাকাি গুরুত্ব 

 مِ يْ ظِ عَ  ِِفْ  َفُكرِ  اّتلَ ِِف بَاب  
  9 اءِ نَ فَ وَ  اَٰل عَ تَ  اهللِ  اِت قَ وْ ل  َُمْ 

  আল্লাহ তাআোি রবশাে 
সৃরষ্টজর্ৎ, পৃরথবীি ধ্বংস, 
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 ا وَ يَ نْ ادلُ 
َ
 ةِ رَ خِ اآل الِ وَ هْ أ

ْورِِهَما َوَتْقِصْْيِ  م 
 
وََسائِِر أ

ْفِس َوَتْهِذيِْبَها وََِحِْلَها انلَ 
 لََعَ ااْلِْسِتَقاَمةِ 

পিকালেি িয়াবহতা এবং 
ইহ-পিকালেি রবর্য়ারদ রনলয়, 
আত্ম্াি ত্রুরি ও তাি 
শুদ্ধীকির্ এবং তালক 
আল্লাহি িীলন অিে িাখাি 
বযাপালি উিুদ্ধকির্ রনলয় 
রচন্তা-িাবনা কিাি গুরুত্ব 

ْ بَاب    ََل إِ  ةِ رَ ادَ بَ م  ِِف ال
 َجهَ وَ تَ  نْ مَ ِثّ حَ وَ  اِت ْْيَ اخْلَ 
 هِ يْ لَ عَ  الِ بَ لََعَ اإِلقْ  ْْيٍ خِلَ 
 دٍ دُ رَ تَ  ْْيِ غَ  نْ مِ  دِّ اجلِْ بِ 

10  
 

শুিকালজ প্ররতলযারর্তা ও 
শীঘ্র কিা এবং পুর্যকামীলক 
পুলর্যি প্ররত তৎপিতাি সালথ 
রনরিণধ্ায় সম্পাদন কিলত 
উৎসারহত কিা 

ْ بَاب     11 ةِ دَ اهَ جَ م  ال
 

মুজাহাদাহ বা িীলনি জনয 
এবং আত্ম্া, শয়তান ও িীলনি 
শত্রুলদি রবরুলদ্ধ রনিেস 
নচষ্টা, িানা পরিেম ও 
আজীবন সংগ্রাম কিাি গুরুত্ব 

 ادِ يَ دِ زْ لََعَ ااْلِ  ِثّ احْلَ بَاب  
  ِِفْ  ْْيِ اخْلَ  نْ مِ 

َ
  12 رِ مْ ع  الْ  رِ اخِ وَ أ

 
 নশর্ বয়লস অরধ্ক পরিমালর্ 
পুর্য কিাি প্ররত উৎসাহ দান 

 قِ ر  ط   ةِ ْْثَ كَ  انِ يَ بَ  ِِفْ بَاب  
  13 ْْيِ اخْلَ 

  পুলর্যি পথ অলনক 
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 ِِف  ادِ َص تِ قْ ِِف االِ بَاب  
  14 ِعَباَدةِ الْ 

 ইবাদলত মধ্যমপন্থা অবেম্বন 

ْ بَاب   لََعَ  ةِ َظ افَ حَ م  ال
 
َ
  15 الِ مَ عْ اأْل

  আমলেি িের্ালবের্ 

 بَاب  
َ
ْ بِ  رِ مْ اأْل  ةِ ظَ افَ حَ م  ال
  16 اهَ ابِ آدَ وَ  ةِ نَ لََعَ السُ 

 
সুন্নাহ পােলনি গুরুত্ব ও তাি 
রকিু আদব প্রসলে 

 ادِ يَ قِ نْ ااْلِ  ِب وْ ج  و  بَاب  ِِف 
  17 َتَعاَٰل  اهللِ  مِ كْ حِل  

 
আল্লাহি রবধ্ান মানয কিা 
অবশয কতণবয। 

 ِع دَ َعْن ابلِ  ِْهِ انلَ بَاب  
ْ وَ    اِت ثَ دَ حم 

 
  18 رِ وْ م  اأْل

 

রবদআত এবং (িীলন) নতুন 
নতুন কাজ আরবষ্কাি কিা 
রনলর্ধ্ 

نًَة  َمْن َسَن  ِِفْ بَاب   س 
 نَ سَ حَ 

َ
  19  ةً ئَ ِيّ سَ  وْ ًة أ

 
নয বযরি িাে অথবা মে 
িীরত চােু কিলব 

 ْْيِ  خَ لََعٰ  ةِ لَ اَل ِِف ادلَ بَاب  
 دً  ه  َٰل إِ  ءِ ََع ادلُ وَ 

َ
 وْ ى أ

 ةٍ لَ الَ َّض 
20  

 

মেলেি প্ররত পথ-রনলদণশনা 
এবং সৎপথ অথবা 
অসৎপলথি রদলক আহবান 
কিাি রববির্ 

 َِبِّ لََعَ الْ  نِ او  عَ اّتلَ بَاب  
  21 ىوٰ قْ اّتلَ وَ 

 ননকী ও সংযমশীেতাি কালজ 
পািস্পরিক সহলযারর্তাি 
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গুরুত্ব 

  22 ةِ حَ يْ ِص انلَ بَاب  
 রহতাকারঙ্ক্ষতাি গুরুত্ব 

 بَاب  
َ
ْ بِ  رِ مْ اأْل  ِف وْ ر  عْ مَ ال

  23 رِ كَ نْ الم   نْ عَ  ِْهِ انلَ وَ 
 

 িাে কালজি আলদশ ও মে 
কালজ রনলর্ধ্ কিাি গুরুত্ব 

 نْ مَ  ةِ بَ وْ ق  ع   ِظ يْ لِ غْ تَ بَاب  
 
َ
ْو نََٰه َعْن  ٍف وْ ر  عْ مَ بِ  رَ مَ أ

َ
أ

نَْكٍر وََخالََف قَْوَل   فِْعلَه    م 
24  

 

নসই বযরিি শারস্তি রববির্ 
নয বযরি িাে কালজি আলদশ 
ও মে কাজ নথলক রনলর্ধ্ 
কলি; রকন্তু নস রনলজই তা 
নমলন চলে না। 

 اب  بَ 
َ
 بِ  رِ مْ اأْل

َ
  اءِ دَ أ

َ
  25 ةِ انَ مَ اأْل

 
 আমানত আদায় কিাি 
গুরুত্ব 

 وَ  مِ لْ حَتِْريِْم الظُ بَاب  
َ
 رِ مْ اأْل

ْ  دِّ رَ بِ  ِ َظ مَ ال   26 مِ ال
 

 অনযায়-অতযাচাি কিা হািাম 
এবং অনযায়িালব ননওয়া 
রজরনস নফিৎ নদওয়া জরুিী 

 اِت مَ ر  ح   مِ يْ ظِ عْ تَ بَاب  
 ْ ق   نْيَ مِ لِ سْ م  ال ْوقِِهْم َوَبَياِن ح 

 َوالَشْفَقِة َعلَيِْهْم َورَِْحَِتِهمْ 
27  

 

মুসরেমলদি মান-মযণাদাি প্ররত 
েদ্ধা-প্রদশণন ও তালদি 
অরধ্কাি-িো এবং তালদি 
প্ররত দয়া-দারেলর্যি গুরুত্ব 

 اِت رَ وْ عَ  رْتِ سَ بَاب  
 ْ   28َعْن  ِْهِ انلَ وَ  نْيَ مِ لِ سْ م  ال

 মুসরেমলদি নদার্-ত্রুরি নর্াপন 
িাখা জরুিী এবং রবনা 
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 প্রলয়াজলন তা প্রচাি কিা ةرَ وْ ََض   ْْيِ غَ ا لِ هَ تِ اعَ شَ إِ 
রনরর্দ্ধ 

 ِج ائِ وَ حَ  اءِ َض قَ بَاب  
 ْ   29 نْيَ مِ لِ سْ م  ال

 
মুসরেমলদি প্রলয়াজন পূির্ 
কিাি গুরুত্ব 

  30  ةِ اعَ فَ الشَ بَاب  
 সুপারিশ কিাি মাহাত্ম্য 

  31 اسانلَ  نْيَ بَ  ِح الَ ْص اإْلِ بَاب  
 

(রববাদমান) মানুর্লদি মলধ্য 
মীমাংসা (ও সরি) কিাি 
গুরুত্ব 

 ةِ فَ عْ ِل  ِّض ْض فَ بَاب  
 ْ  اءِ رَ قَ ف  الْ وَ  نْيَ مِ لِ سْ م  ال
 نْيَ لِ امِ اخْلَ وَ 

32  
 

দুবণে, র্িীব ও খযারতহীন 
মুসরেমলদি মাহাত্ম্য 

 مِ يْ تِ ايْلَ  ةِ فَ طَ اَل م  بَاب  
 ةِ فَ عْ الَض  رِ ائِ سَ وَ َوابْلَنَاِت 

ْ وَ  ِع اوَ  نْيَ اكِ سَ مَ ال ّتَلَواّض 
مَمَعه    ْم وََخْفِض اجْلََناِح لَه 

33  
 

অনাথ-এতীম, কনযা-সন্তান ও 
সমস্ত দুবণে ও দরিলদ্রি সলে 
নম্রতা, তালদি প্ররত দয়া ও 
তালদি সলে রবনম্রমবযবহাি 
কিাি গুরুত্ব 

  34 اءِ سَ الّنِّ بِ  ةِ يَ ِص الوَ بَاب  
 

স্ত্রীলদি সালথ সিযবহাি কিাি 
অরসয় 

ْ  ِج وْ الزَ  ِقّ حَ بَاب    رْ مَ لََعَ ال
َ
  35 ةِ أ

 স্ত্রীি উপি সবামীি অরধ্কাি 
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  36 الِ يَ عِ لََعَ الْ  ةِ قَ فَ انلَ بَاب  
 

পরিবাি-পরিজলনি িির্-
নপার্র্ 

ِ مَ مِ  اقِ فَ اإِلنْ بَاب   ُّب ا حي 
  37 دِ يِّ اجْلَ  نَ مِ وَ 

 
রনলজি পিেনীয় ও রপ্রয় 
রজরনস খিচ কিাি গুরুত্ব 

  ِب وْ ج  و   ان  يَ بَ  -
َ
 هِ رِ مْ أ

 وَ 
َ
ْ  هِ دِ الَ وْ أ ِ مَ م  ال  رِ ائِ سَ وَ  نَ يْ ِيّ
 اهللِ  ةِ اعَ ّطَ بِ  هِ تِ يَ عِ رَ  ِِفْ  نْ مَ 
َعْن  مْ هِ يِ هْ نَ  وَ اَٰل عَ تَ 

ِديِْبِهْم،  ةِ فَ الَ خَ الم  
ْ
، َوتَأ

َوَمنِْعِهْم َعْن ِاْرتَِكاِب 
ّ َعنْه    َمنِِْهٍ

38  
 

পরিবাি-পরিজন, সবীয় 
জ্ঞানসম্পন্ন সন্তান-সন্তরত ও 
আপন সমস্ত অধ্ীনস্থলদিলক 
আল্লাহি আনুর্লতযি আলদশ 
নদওয়া, তাঁি অবাধ্যতা নথলক 
তালদিলক রনলর্ধ্ কিা, 
তালদিলক আদব নশখালনা এবং 
শিয়ী রনরর্দ্ধ রজরনর্ নথলক 
তালদিলক রবিত িাখা 
ওয়ারজব। 

ْ وَ  ارِ اجْلَ  ِقّ حَ بَاب    ةِ يَ ِص وَ ال
 بِِه 

 
39  

 

প্ররতলবশীি অরধ্কাি এবং 
তাি সালথ সিযবহাি কিাি 
গুরুত্ব 

ْ  رِّ بِ بَاب    ةِ لَ ِص وَ  ِن يْ ادِلَ وَ ال
 ا

َ
  40 امِ حَ رْ أل

 

রপতা-মাতাি সালথ সিযবহাি 
এবং আত্ম্ীয়তা অেুন্ন িাখাি 
গুরুত্ব 
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 قِ وْ ق  ع  حَتِْريِْم الْ بَاب  
  41 مِ حْ الرِّ  ةِ عَ يْ ّطِ قَ وَ 

 

রপতা-মাতাি অবাধ্যতা এবং 
আত্ম্ীয়তাি বিন রিন্ন কিা  
হািাম 

  رِّ ِل  بِ ْض فَ بَاب  
َ
 اءِ قَ دِ ْص أ

 
َ
 وَ  ِب اأْل

 
 وَ  مِّ اأْل

َ
 ِب ارِ قَ اأْل

 ب  دَ نْ يُ  نْ مَ  رِ ائِ سَ وَ  ةِ جَ وْ الزَ وَ 
 ه  ام  رَ كْ إِ 

42  
 

রপতা-মাতাি ও রনকিাত্ম্ীলয়ি 
বিু, স্ত্রীি সখী এবং যালদি 
সম্মান কিা  কতণবয তালদি 
সলে সিযবহাি কিাি মাহােয 

  امِ رَ كْ إِ بَاب  
َ
 ِت يْ بَ  لِ هْ أ

 هِ يْ لَ عَ   اهلل  ىَل َص  اهللِ  لِ وْ س  رَ 
 مْ هِ لِ ْض فَ  انِ يَ بَ وَ  مَ لَ سَ وَ 

43  
 

িসূে   -এি বংশধ্লিি প্ররত 
েদ্ধা িাখা এবং তাঁলদি 
মাহালত্ম্যি রববির্ 

 اءِ مَ لَ ع  الْ  ْْيِ قِ وْ تَ بَاب  
 وَ  ارِ بَ كِ الْ وَ 

َ
 ِل ْض فَ الْ  ِل هْ أ

،  مْ هِ ْْيِ  غَ لََعٰ  مْ هِ مِ يْ دِ قْ تَ وَ 
 ارِ هَ ظْ إِ وَ ،  مْ هِ سِ الِ جَمَ  عِ فْ رَ وَ 
 مْ هِ تِ بَ تَ رْ مَ 

44  
 

উোমা, বয়স্ক ও সম্মানী 
বযরিলদি েদ্ধা কিা, 
তাঁলদিলক অনযানযলদি উপি 
প্রাধ্ানয নদওয়া, তাঁলদি উচ্চ 
আসন নদওয়া এবং তাঁলদি 
মযণাদা প্রকাশ কিাি রববির্ 

  ةِ ارَ يَ زِ بَاب  
َ
 ْْيِ اخْلَ  لِ هْ أ

َ وَ  َ جم   مْ هِ تِ بَ حْ ص  وَ  مْ هِ تِ سَ ال
 مْ هِ تِ ارَ يَ زِ  ِّب لَ طَ وَ  مْ هِ تِ بَ حَمَ وَ 
 ةِ ارَ يَ زِ وَ  مْ ه  نْ مِ  ءِ ََع ادلُ وَ 
 ْ  ةِ لَ اِّض فَ الْ  عِ اِّض وَ مَ ال

45  
 

িাে নোকলদি সালথ সাোৎ 
কিা, তাঁলদি সাহচযণ গ্রহর্ 
কিা, তাঁলদিলক িােবাসা, 
তাঁলদিলক বারড়লত দাওয়াত 
নদওয়া, তাঁলদি কালি দুআ 
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চাওয়া এবং বকণতময় 
স্থানসমূলহি দশণ 

 ِِف اهللِ  ِّبّ ِل  احْل  ْض فَ بَاب  
 مِ الَ عْ إِ وَ  هِ يْ لَ عَ  ِثّ احْلَ وَ 
ِ  نْ مَ  لِ ج  رَ ال بُه   ه  بُ حي  ِ نَه  حي 

َ
، أ

 ذَ ََل  إِ  ل  وْ ق  ا يَ اذَ مَ وَ 
َ
 ه  مَ لَ عْ ا أ

46  
 

আল্লাহি সন্তুরষ্টি জনয কালিা 
সালথ িােবাসা িাখাি মাহাত্ম্য 
এবং তাি প্ররত উৎসাহ প্রদান 
ও নয বযরি অনয কাউলক 
িােবালস তালক নস বযাপালি 
অবরহত কিা ও কী বলে 
অবরহত কিলব তাি রববির্ 

 اهللِ  ِّبّ ح   اِت مَ اَل عَ بَاب  
ِ  اَٰل عَ تَ  لََعَ  ِثّ احْلَ وَ  دِ بْ عَ لْ ل

 ِِفْ  يْعِ السَ ا وَ هَ بِ  ِق لُ خَ اّتلَ 
 اهَ لِ يْ ِص حَتْ 

47  
 

বাোলক আল্লাহি িােবাসাি 
রনদশণনাবেী, এমন রনদশণন 
অবেম্বন কিাি প্ররত উিুদ্ধ 
কিা এবং তা অজণন কিাি 
জনয প্রয়াসী হওয়াি রববির্ 

 اءِ ذَ يْ إِ  نْ مِ  رِ يْ ذِ حْ اّتلَ بَاب  
 ةِ فَ عْ الَض وَ  نْيَ احِلِ الَص 

ْ وَ   نْيَ اكِ سَ مَ ال
48  

 

ননক নোক, দুবণে ও র্িীব 
মানুর্লদিলক কষ্ট নদওয়া 
নথলক িীরতপ্রদশণন 

  اءِ رَ جْ إِ بَاب  
َ
 اِس انلَ  مِ ََك حْ أ

 ََل إِ  مْ هِ رِ ائِ رََسَ وَ  رِ اهِ لََعَ الَظ 
 اَٰل عَ تَ  اهللِ 

49  
 

নোলকি বারহযক অবস্থা ও 
কাযণকোলপি রিরত্তলত রবধ্ান 
প্রলয়ার্ কিা হলব এবং তালদি 
আিযন্তিীর্ অবস্থা আল্লাহলক 
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সঁলপ নদওয়া হলব। 

  50 ِف وْ اخْلَ بَاب  
 

আল্লাহ ও তাঁি আযাবলক িয় 
কিাি গুরুত্ব 

 اءِ جَ الرَ بَاب  
51  

 
আল্লাহি দয়াি আশা িাখাি 
গুরুত্ব 

  52 اءِ جَ الرَ  ِل ْض فَ بَاب  
 

আল্লাহি কালি িাে আশা 
িাখাি মাহাত্ম্য 

 ِف وْ اخْلَ  نْيَ بَ  عِ مْ اجْلَ بَاب  
  53 اءِ جَ الرَ وَ 

 
একই সালথ আল্লাহি প্ররত 
িয় ও আশা িাখাি রববির্ 

 ةِ يَ شْ خَ  ءِ ََك ابْل   ِل ْض فَ بَاب  
  54 هِ يَلْ ا إِ قً وْ شَ  وَ اَٰل عَ تَ  اهللِ 

 

আল্লাহি িলয় এবং তাঁি 
সাোলতি আনলে কান্না 
কিাি মাহাত্ম্য 

  55 ا يَ نْ  ادلُ ِِف  دِ هْ الزُ  ِل ْض فَ بَاب  
 

দুরনয়াদারি তযার্ কিাি 
মাহাত্ম্য, দুরনয়া কামালনা কম 
কিাি প্ররত উৎসাহ প্রদান 
এবং দারিলদ্রি ফযীেত 

 ِع وْ اجْل   ِل ْض فَ بَاب  
 ِش يْ عَ الْ  ةِ نَ وْ ش  خ  وَ 
 نَ مِ  لِ يْ لِ قَ لََعَ الْ  ارِ َص تِ قْ ااْلِ وَ 
 ْ  مَ ال

ْ
ْ وَ  لِ وْ ك  أ  ِب وْ ِْش  مَ ال

56  
 

উপবাস, রুে ও নীিস জীবন 
যাপন কিা, পানাহাি ও 
নপাশাক ইতযারদ 
মলনািঞ্জনমূেক বস্তুলত অলল্প 
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ْ وَ  ْن مِ  اهَ ْْيِ غَ وَ  ِس وْ ب  لْ مَ ال
ْوِظ انلَْفِس َوتَْرِك  ظ  ح 

 الَشَهَواِت 

তুষ্ট হওয়া এবং প্রবৃরত্তি 
দাসতে বজণন কিাি মাহাত্ম্য 

 اِف فَ عَ الْ وَ  ةِ اعَ نَ قَ الْ بَاب  
ْ ِِف  ادِ َص تِ قْ ااْلِ وَ   ةِ شَ يْ عِ مَ  ال

إِْنَفاِق وََذِمّ الُسَؤاِل ِمْن 
ْوَرةٍ   َغْْيِ ََض 

57  
 

অলল্প তুরষ্ট, চাওয়া হলত দূলি 
থাকা এবং রমতাচারিতা ও 
রমতবযরয়তাি মাহাত্ম্য এবং 
অপ্রলয়াজলন চাওয়াি রনোবাদ 

  ازِ وَ جَ بَاب  
َ
 ْْيِ غَ  نْ مِ  ذِ خْ اأْل

 سْ مَ 
َ
  58 هِ يَلْ إِ  عٍ لُ ّطَ  تَ اَل وَ  ةٍ لَ أ

 

রবনা চাওয়ায় এবং রবনা 
নোি-োেসায় নয মাে পাওয়া 
যালব তা ননওয়া জালয়য 

  ِثّ احْلَ بَاب  
َ
 نْ مِ  لِ كْ لََعَ اأْل

ن بِِه مِ  ِف فُ عَ اّتلَ وَ  هِ دِ يَ  لِ مَ عَ 
 ُرِض عَ واّتلَ  الِ ؤَ السُ 

 ِ  اءِ َّط عْ إْلَ ل
59  

 

সবহলস্ত উপারজণত খাবাি 
খাওয়া, রিোবৃরত্ত নথলক নবঁলচ 
থাকা এবং অপিলক দান 
কিাি প্ররত উৎসাহ নদওয়া 
প্রসলে 

 دِ وْ اجْل  وَ  مِ رَ كَ الْ بَاب  
 ْْيِ اخْلَ  هِ وْ ج  و   ِِفْ  اقِ فَ نْ اإْلِ وَ 
 اَٰل عَ تَ  اهللِ بِ م ةً قَ ثِ 

60  
 

দানশীেতা এবং আল্লাহি 
উপি িিসা কলি পুর্য কালজ 
বযয় কিাি রববির্ 

 لِ خْ ابل   َعِن  ِْهِ انلَ بَاب  
  61 الُشِحّ وَ 

 কৃপর্তা ও বযয়কুেতা 
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ْ  ارِ ثَ يْ اإْلِ بَاب      62 اةِ اسَ وَ م  ال
 তযার্ ও সহমরমণতা প্রসলে 

  ِِفْ  ِس اف  نَ اّتلَ بَاب    
 
 رِ وْ م  أ

ا مَ مِ  ارِ ثَ كْ تِ سْ ااْلِ وَ  ةِ رَ خِ اآْل 
 هِ يْ ي تَََبَك  فِ 

63  
 

পিকালেি কালজ প্ররতলযারর্তা 
কিা এবং বকণতময় রজরনস 
অরধ্ক কামনা কিাি রববির্ 

ّ َفْضِل الغَ بَاب     64  رِ اكِ الشَ  ِِنِ
 কৃতজ্ঞ ধ্নীি মাহাত্ম্য 

ْ  رِ كْ ذِ بَاب    ْْصِ قَ وَ  ِت وْ مَ ال
 
َ
  65 ِل مَ اأْل

 
মির্লক সগ্গির্ এবং কামনা-
বাসনা কম কিাি গুরুত্ব 

 ةِ ارَ يَ زِ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
ِ  رِ وْ ب  ق  الْ   َل   وْ ق  ا يَ مَ وَ  الِ جَ لرِّ ل

 ر  ائِ الزَ 
66  

 
পুরুলর্ি জনয কবি রযয়ািত 
কিা মুস্তাহাব এবং তাি দুআ 

ْ  ِِنّ مَ تَ  ةِ يَ اهِ رَ كَ بَاب    ِت وْ مَ ال
 ِ ٍّ  ِّب بَ سَ ب  اَل بِِه وَ  َل زَ نَ  َض 
 بَ 

ْ
 ِِف  ةِ نَ تْ فِ الْ  ِف وْ ِبِه خلَ  َس أ

 ِن يْ ادلِّ 
67  

 

নকান কলষ্টি কািলর্ মৃতুয-
কামনা কিা ববধ্ নয়, িীলনি 
বযাপালি রফতনাি আশঙ্কায় 
ববধ্ 

ْ بَاب    كِ رْ تَ وَ  ِع رَ وَ ال
  68 اِت هَ ب  الشُ 

 

হািাম বস্তুি বযাপালি 
সাবধ্ানতা অবেমন এবং 
সরেহান বস্তু পরিহাি কিাি 
গুরুত্ব  

  69 ةِ لَ زْ عِ الْ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 

যুলর্ি মানুর্ খািাপ হলে 
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 انِ مَ الزَ انلَاِس وَ  ادِ سَ فَ  دَ نْ عِ 
 
َ
 ِِف  ةٍ نَ تْ فِ  نْ مِ  ِف وْ اخْلَ  وِ أ

  ِن يْ ادلِّ 
َ
 امٍ رَ حَ  ِِفْ  ٍع وْ ق  و   وْ أ

 اهَ وِ ََنْ وَ  اٍت هَ ب  ش  وَ 

অথবা ধ্মণীয় বযাপালি রফতনাি 
আশঙ্কা হলে অথবা হািাম ও 
সরেহান রজরনলস পরতত 
হওয়াি িয় হলে অথবা 
অনুরূপ নকান কািলর্ 
রনজণনতা অবেম্বন কিা উত্তম 

 ِط اَل تِ خْ فَْضِل ااْلِ بَاب  
 مْ هِ عِ مَجْ  رِ وْ ض  ح  وَ  اِس انلَ بِ 
 ْْيِ اخْلَ  دِ اهِ شَ مَ وَ  مْ هِ تِ اََع مَجَ وَ 
ِ جَمَ وَ   مْ ه  عَ مَ  رِ كْ اَّلِّ  ِس ال
 رِ وْ ض  ح  وَ  مْ هِ ِض يْ رِ مَ  ةِ ادَ يَ عِ وَ 
 اةِ اسَ وَ م  وَ  مْ هِ زِ ائِ نَ جَ 
 ْ  مْ هِ لِ اهِ جَ  ادِ شَ رْ إِ وَ  مْ هِ اجِ تَ حم 
ِ ذٰ  ْْيَ غَ وَ   مْ هِ احِلِ َص مَ  نْ مِ  َك ل
 ِ   رَ دَ قَ  نْ مَ ل

َ
 رِ مْ لََعَ اأْل

ْ بِ   َعِن  ِْهِ انلَ وَ  ِف وْ ر  عْ مَ ال
 ْ  َعِن  ه  سَ فْ نَ  عَ مَ قَ وَ  رِ كَ نْ م  ال

  ََبَ َص وَ  اءِ ذَ يْ اإْلِ 
َ
 .ىذٰ لََعَ اأْل

70  
 

মানুলর্ি সালথ রমোরমশা, 
জুমআহ, জামাআত, ঈদ ও 
রযলক্রি মজরেস (জােসায় ও 
িীনী মজরেলস) নোলকলদি 
সালথ উপরস্থত হওয়া, নিার্ীলক 
সাোৎ কলি কুশে রজজ্ঞাসা 
কিা, জানাযায় অংশগ্রহর্ কিা, 
অিাবীলদি সালথ সমলবদনা 
প্রকাশ কিা .........। 

 ِض فْ خَ وَ  عِ اّض  وَ اّتلَ بَاب  
ِ  اِح نَ اجْلَ    71 نْيَ نِ مِ ؤْ م  لْ ل

 
মু’রমনলদি জনয রবনয়ী ও 
রবনম্র হওয়াি গুরুত্ব 

  72 ِكَْبِ حَتِْريِْم الْ بَاب  
 অহংকাি প্রদশণন ও র্বণলবাধ্ 
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 কিা অনবধ্ اِب جَ عْ اإْلِ وَ 

  73 ِق ل  اخْل   ِن سْ ح  بَاب  
 সচ্চরিত্রতাি মাহাত্ম্য 

 وَ  مِ لْ احلِْ بَاب  
َ
ْ وَ  اِةَِ نَ اأْل   74 ِق فْ رِّ ال

 
সহনশীেতা, ধ্ীি-রস্থিতা ও 
নকামেতাি গুরুত্ব 

 اِض رَ عْ اإْلِ وَ  وِ فْ عَ الْ بَاب  
  75 نْيَ لِ اهِ اجْلَ  َعِن 

 
মাজণনা কিা এবং মূখণলদিলক 
এরড়লয় চোি রববির্ 

  الِ مَ تِ حْ اِ بَاب  
َ
  76 ىذٰ اأْل

 কষ্ট সহয কিাি মাহাত্ম্য 

ا ذَ إِ  ِّب َض غَ الْ بَاب   
 ِع الَِشْ  ات  مَ ر  ح   ْت كَ هِ ت  انْ 
 اَٰل عَ تَ  اهللِ  نَ يْ دِلِ  ارِ َص تِ نْ ااْلِ وَ 

77  
 

শিীয়লতি রনলদণশাবেী েংঘন 
কিলত নদখলে নক্রাধ্ারববত 
হওয়া এবং আল্লাহি িীলনি 
সংিের্ ও পৃষ্ঠলপার্কতাি 
রববির্ 

 بَاب  
َ
  ةِ اَل و   رِ مْ أ

َ
 رِ مْ اأْل

 مْ اه  يَ ََع رِ بِ  ِق فْ الرِّ بِ 
 ةِ قَ فْ الشَ وَ  مْ هِ تِ حَ يْ ِص نَ وَ 
 مْ هِ شِّ َعْن غَ  ِْهِ انلَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ 
 الِ مَ هْ إِ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  دِ يْ دِ شْ التَ وَ 
 مْ ه  نْ عَ  ةِ لَ فْ غَ الْ وَ  مْ هِ احِلِ َص مَ 
 مْ هِ اِئِ وَ حَ  نْ عَ وَ 

78  
 

প্রজালদি সালথ শাসকলদি 
নকামে বযবহাি কিা, তালদি 
মেে কামনা কিা, তালদি 
প্ররত নেহপিবশ হওয়াি 
আলদশ এবং প্রজালদিলক 
নধ্াঁকা নদওয়া, তালদি প্ররত 
কলঠাি হওয়া, তালদি স্বাথণ 
উলপ[াা কিা, তালদি ও 
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তালদি প্রলয়াজন সম্বলি 
উদাসীন হওয়া রনরর্দ্ধ 

ْ بَاب     79 لِ ادِ عَ  الْ ايِل وَ ال
  নযায়পিায়র্ শাসলকি মাহাত্ম্য 

 ةِ اَل و   ةِ اعَ طَ  ِب وْ ج  و  بَاب  
 
 
 ةٍ يَ ِص عْ مَ  ْْيِ غَ  ِِفْ  رِ وْ م  اأْل
 ِِف  مْ هِ تِ اعَ حَتِْريِْم طَ وَ 
 ْ  ةِ يَ ِص عْ مَ ال

80  
 

ববধ্ কালজ শাসকবৃলেি 
আনুর্তয কিা ওয়ারজব এবং 
অনবধ্ কালজ তালদি আনুর্তয 
কিা হািাম 

 الِ ؤَ َعْن س   ِْهِ انلَ بَاب   
َوِاْخِتَياِر تَْرِك  ةِ ارَ مَ اإْلِ 

الَْواَليَاِت ِإَذا لَْم َيَتَعنَيْ 
ْو تَْدع  َحاَجٌة ِإيَلْهِ 

َ
 َعلَيِْه أ

81  
 

পদ চাওয়া রনলর্ধ্ এবং 
িাষ্টগ্দীয় পদ পরিহাি কিাই 
উত্তম; যরদ নসই একমাত্র তাি 
নযার্য অথবা তাি রনযুি 
হওয়া জরুিী না হয় 

 انِ ّطَ لْ السُ  ِثّ حَ بَاب  
 نْ ا مِ مَ هِ ْْيِ غَ وَ  ايِضْ قَ الْ وَ 
  ةِ اَل و  

 
َ  اِ لََعٰ  رِ وْ م  اأْل  اذِ ِتّ

 مْ هِ رِ يْ ذِ حَتْ وَ  ٍح الِ َص  رٍ يْ زِ وَ 
 لِ وْ ب  ق  الْ وَ  ءِ وْ السُ  اءِ نَ رَ ق   نْ مِ 
 مْ ه  نْ مِ 

82  
 

বাদশাহ, রবচািক এবং 
অনযানয ননতৃবৃেলক সৎ মন্ত্রী 
ও উপলদষ্টা রনযুি কিাি 
প্ররত উৎসাহ প্রদান এবং 
তালদিলক খািাপ সেী নথলক 
ও তালদি পিামশণ গ্রহর্ কিা 
নথলক িীরত-প্রদশণন 

َ وَ َعْن تَ  ِْهِ انلَ بَاب    ةِ يِلّ
  83 امَ هِ ْْيِ غَ وَ  اءِ َض قَ الْ وَ  ةِ ارَ مَ اإْلِ 

 নয বযরি ননতা, রবচািক 
অথবা অনযানয সিকািী পদ 
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ْ  نَ مِ   سَ  نْ مَ لِ  اِت يَ اَل وَ ال
َ
َ أ  هَ ل

َ
 وْ ا أ

 اهَ بِ  َض رَ عَ ا فَ هَ يْ لَ عَ  َص رَ حَ 
চাইলব অথবা পাওয়াি জনয 
আগ্রহ প্রকাশ কিলব অথবা 
তাি জনয ইরেত কিলব তালক 
পদ নদওয়া রনলর্ধ্ 

َدِب  
َ
  كَِتاب  اأْل

 هِ لِ ْض فَ وَ  اءِ يَ احْلَ بَاب  
  84 هِ بِ  ِقّ ل  خَ لََعَ اّتلَ  ِثّ احْلَ وَ 

 

েজ্জাশীেতা ও তাি মাহাত্ম্য 
এবং এ গুলর্ গুর্ারিত হওয়াি 
প্ররত উৎসাহ প্রদান 

ِّ  ِظ فْ حِ بَاب     85 الُِسّ
 নর্াপনীয়তা িো কিাি গুরুত্ব 

ْ بَاب    ازِ َْنَ إِ وَ  دِ هْ عَ الْ بِ  اءِ فَ وَ ال
 ْ   86 دِ عْ وَ ال

 
চুরি পূির্, প্ররতশ্রুরত িো ও 
অেীকাি পােন কিাি গুরুত্ব 

 بَاب    
َ
ْ بِ  رِ مْ اأْل  ةِ َظ افَ حَ م  ال

  87 ْْيِ اخْلَ  نَ مِ  ه  ادَ تَ عْ ا اِ  مَ لََعٰ 
 

সদাচাি অবযাহত িাখাি 
গুরুত্ব 

 ِّب يْ طِ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
ْ  ةِ قَ اَل طَ وَ  مِ ََكَ الْ   دَ نْ عِ  هِ جْ وَ ال

 اءِ قَ الِلّ 
88  

 
রমরষ্ট কথা বো এবং হারস 
মুলখ সাোৎ কিাি গুরুত্ব 

 مِ ََكَ الْ  انِ يَ بَ  بَاِب حْ تِ سْ اِ  -
ِ  هِ احِ َض يْ إِ وَ   ِّب اَط خَ م  لْ ل

َوتَْكِريِْرهِ يِلَْفَهَم ِإَذا لَْم 
89  

 

কথা স্পষ্ট কলি বো এবং 
সলম্বারধ্ত বযরি বুঝলত না 
পািলে একরি কথালক 
বািবাি ঘুরিলয়-রফরিলয় বো 
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 উত্তম َيْفَهْم إِاَل بِٰذلَِك 

 ِث يْ دِ حِلَ  ِس يْ لِ اجْلَ  اءِ غَ ْص إِ  -
 امٍ رَ ِِبَ  َس يْ لَ  يْ اََّلِ  هِ سِ يْ لِ جَ 
ِاْستِنَْصاِت الَْعالِِم وَ 

 َوالَْواِعِظ َحاَِضِْي جَمِْلِسهِ 
90  

 

সেীি ববধ্ কথাবাতণা 
মলনালযার্ রদলয় নশানা, 
আলেম ও বিাি সিায় 
সমলবত জনর্র্লক চুপ 
থাকলত অনুলিাধ্ কিা 

-  ْ   91 هِ يْ فِ  اد  َص تِ قْ ااْلِ وَ  ظ  عْ وَ ال
 

ওয়ায-নসীহত এবং তালত 
মধ্যমপন্থা অবেম্বন কিাি 
রববির্ 

ْ بَاب      92 ةِ نَ يْ كِ السَ وَ  ارِ قَ وَ ال
 

র্াম্ভীযণ ও রস্থিতা অবেম্বন 
কিাি মাহাত্ম্য 

 انِ يَ تْ  إِ َٰل إِ  ِب د  انلُ بَاب  
 امَ هِ وِ ََنْ وَ  مِ لْ عِ الْ وَ  ةِ اَل الَص 

 ةِ نَ يْ كِ السَ بِ  اِت ادَ بَ عِ الْ  نَ مِ 
ْ وَ   ارِ قَ وَ ال

93  
 

নামায, ইল্ম রশো তথা 
অনযানয ইবাদলত ধ্ীি-রস্থিতা 
ও র্াম্ভীলযণি সালথ রর্লয় 
নযার্দান কিা উত্তম 

  94 ِف يْ الَض  امِ رَ كْ إِ بَاب  
 

নমহমালনি খারতি কিাি 
গুরুত্ব 

 ْْيِ شِ بْ اّتلَ  بَاِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
  95 ْْيِ اخْلَ بِ  ةِ ئَ نِ هْ اّتلَ وَ 

 

নকান িাে রজরনলসি সুসংবাদ 
ও তাি জনয মুবািকবাদ 
জানালনা মুস্তাহাব 
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 ِّب احِ الَص  اِع دَ وِ بَاب  
ِ  هِ اقِ رَ فِ  دَ نْ عِ  هِ تِ يَ ِص وَ وَ   رٍ فَ سَ ل
 ِّب لَ طَ ََل  وَ  ءِ ََع ادلُ وَ  هِِِْْيِ غَ وَ 

 ه  نْ مِ  ءِ ََع ادلُ 
96  

 

সফিকািীলক উপলদশ নদওয়া, 
রবদায় নদওয়াি দুআ পড়া ও 
তাি কালি ননক দুআি 
রনলবদন ইতযারদ 

 ةِ ارَ خَ تِ سْ ااْلِ بَاب   
ْ وَ    97 ةِ رَ اوَ شَ م  ال

 
ইলস্তখািা (মেে জ্ঞান োি 
কিা) ও পিামশণ কিা প্রসলে 

 اِب هَ اَّلِّ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 ِع وْ ج  الرُ وَ  دِ يْ عِ الْ  ةِ اَل  َص َٰل إِ 
 رَ آخَ  ٍق يْ رِ طَ  نْ مِ 

98  
 

ঈলদি নামায পড়লত, নিার্ী 
নদখলত, হজ্জ, রজহাদ বা 
জানাযা ইতযারদলত নযলত এক 
পলথ যাওয়া এবং অনয পলথ 
রফলি আসা মুস্তাহাব; যালত 
ইবাদলতি জায়র্া নবশী হয় 

 مِ يْ دِ قْ تَ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
ِّ  ِِفْ  نْيِ مِ ايلَ 

 نْ مِ  وَ ا ه  مَ  لُك 
 مِ يْ رِ كْ اّتلَ  بَاِب 

99  
 (ডান-বাম বযবহাি-রবরধ্) 

  اب  تَ كِ 
َ
  امِ عَ الطذ  ِب دَ أ

  ِِفْ  ةِ يَ مِ سْ التَ بَاب  
َ
 َِلِ وَ أ

  100 هِ رِ آخِ  ِِفْ  دِ مْ احْلَ وَ 
 

শুরুলত রবরস্মল্লাহ এবং নশলর্ 
আে-হামদু রেল্লাহ বো 

  101 ام  عَ الَّط  ّب  يْ عِ  ي  اَل بَاب  
 নকান খাবালিি নদার্ত্রুরি 

বর্ণনা না কিা এবং তাি 
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 প্রশংসা কিা উত্তম هِ حِ دْ مَ  بَاِب حْ تِ سْ اِ وَ 

 ََضَ حَ  نْ مَ  َل   وْ ق  ا يَ مَ بَاب  
َ ذَ إِ  مٌ ائِ َص  وَ ه  وَ  امَ عَ الَّط   مْ ا ل

 رْ ّطِ فْ ي  
102  

 

নফে নিাযাদালিি সামলন খাবাি 
এলস নর্লে যখন নস নিাযা 
িােলত প্রস্তুত নয়, তখন নস কী 
বেলব? 

 َٰل إِ  ِِعَ د   نْ مَ  َل   وْ ق  ا يَ مَ بَاب  
  103 ه  ْْي  غَ  ه  عَ بِ تَ فَ  امٍ عَ طَ 

 

রনমরন্ত্রত বযরিি নকউ সাথী 
হলে নস রনমন্ত্রর্দাতালক কী 
বেলব? 

 بَاب  
َ
 هِ يْ لِ ا يَ مَ مِ  لِ كْ اأْل

 تَ وَ  هِ ظِ عْ وَ وَ 
ْ
ُ  نْ مَ  هِ بِ يْ دِ أ  ء  ِِسْ ي

 
َ
 ه  لَ كْ أ

104  
 

রনলজি সামলন এক ধ্াি 
নথলক আহাি কিা ও নব-
রনয়ম আহািকািীলক উপলদশ 
ও আদব-কায়দা রশো নদওয়া 
প্রসলে 

 انِ رَ قِ الْ  َعِن  ِْهِ انلَ بَاب  
  105 امَ هِ وِ ََنْ وَ  نْيِ تَ رَ مْ تَ  نْيَ بَ 

 

একপালত্র দেবদ্ধিালব খাবাি 
সময় সাথীলদি অনুমরত িাড়া 
নখজুি বা অনুরূপ নকান ফে 
নজাড়া নজাড়া খাওয়া রনলর্ধ্। 

 نْ مَ  ه  ل  عَ فْ يَ وَ  َل   وْ ق  ا يَ مَ بَاب   
 يَ 

ْ
َ اَل وَ  ل  ك  أ   106 ع  بَ شْ  ي

 
খাওয়া সলত্তেও পরিতৃপ্ত না 
হলে কী বো ও কিা উরচত? 

 بَاب  
َ
 بِ  رِ مْ اأْل

َ
  107 نْ مِ  لِ كْ اأْل

 খাবাি বাসলনি এক ধ্াি 
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 ِْهِ انلَ وَ  ةِ عَ ْص قَ الْ  ِّب انِ جَ 
  َعِن 

َ
 اهَ ّطِ سَ وَ  نْ مِ  لِ كْ اأْل

নথলক খাওয়াি রনলদণশ এবং 
তাি মাঝখান নথলক খাওয়া 
রনলর্ধ্ 

  ةِ يَ اهِ رَ كَ اب  بَ 
َ
 لِ كْ اأْل

  108 ائً كِ تَ م  
 

নঠস রদলয় বলস আহাি কিা 
অপিেনীয় 

َ  َباب  ح  ت  س  ا  َباُب    ل  ك  ال 
  109  عَ اب  صَ أَ  ث  َل ثَ ب  

 
রতন আেুে িািা খাবাি 
খাওয়া মুস্তাহাব 

  ْْيِ ثِ كْ تَ بَاب  
َ
لََعَ  يْ دِ يْ اأْل

  110 امِ عَ الَّط 
 

নকান সীরমত খাবালি অলনক 
মানুলর্ি হাত পড়লে বকণত 
হয় 

 بَاب  
َ
  111 ِب الُِشْ  ِب دَ أ

 পান কিাি আদব-কায়দা 

 نْ مِ  ِب الُِشْ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
 انِ يَ بَ ا وَ هَ وِ ََنْ وَ  ةِ بَ رْ قِ الْ  مِ فَ 
 
َ
  حَتِْريْمٍ اَل  هٍ يْ َْنِ تَ  ة  اهَ رَ كَ  ه  نَ أ

112  
 

মশ্য়ক ইতযারদি মুলখ মুখ 
োরর্লয় পারন পান কিা 
অপিেনীয়, তলব তা হািাম 
নয় 

 ِِف  ِخ فْ انلَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب   
  113 اِب الَِشَ 

 
পারন পান কিাি সময় তালত 
ফুঁ নদওয়া মাকরূহ 

 ِب الُِشْ  ازِ وَ جَ  انِ يَ بَ بَاب  
  114 ا ائِمً قَ 

 দাঁরড়লয় পান কিা 
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 اِق سَ  نِ وْ كَ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
ْ  مْ ه  رَ آخِ  مِ وْ قَ الْ    115 ابً رش 

 
পানীয় পরিলবশনকািীি সবাি 
নশলর্ পান কিা উত্তম 

  116  ِب الُِشْ  ازِ وَ جَ بَاب  
 পান-পালত্রি রববির্ 

  كَِتاب  اللَِّباِس 

 ِب وْ اثلَ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 
َ
  117 ِض يَ بْ اأْل

 নকান্ নের্ীি কাপড় উত্তম 

  118 ِص يْ مِ قَ الْ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 জামা পরিধ্ান কিা উত্তম 

 ِص يْ مِ قَ الْ  لِ وْ ط   ةِ فَ ِص بَاب  
َوَطَرِف  ارِ زَ اإْلِ وَ  مِّ ك  الْ وَ 

ِريِْم إِْسَباِل الِْعَماَمِة َوحَتْ 
ْن ٰذلَِك لََعٰ َسِبيِْل  ٍء ِمّ ََشْ
اخْل يَاَلِء َوَكَراَهِتِه ِمْن َغْْيِ 

يَاَلءِ   خ 

119  
 

জামা-পায়জামা, জামাি হাতা, 
েুরে তথা পার্ড়ীি প্রান্ত 
কতিুকু েম্বা হলব? 
অহংকািবশতঃ ওগুরে ঝুরেলয় 
পিা হািাম ও রনিহংকালি তা 
ঝুোলনা অপিেনীয় 

 كِ رْ تَ  بَاِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
  120 اعً اّض  وَ تَ  اِس بَ  الِلّ ِِف  عِ فُ الرَتَ 

 
রবনয়বশতঃ মূেযবান নপাশাক 
পরিধ্ান তযার্ কিা মুস্তাহাব 

 ِِف  ِط سُ وَ اّتلَ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
ْقتََْص  لََعٰ َما  اِس بَ الِلّ  َواَل ي 

يَْزرِْي بِِه ِلَغْْيِ َحاَجٍة َواَل 
ِِعٍّ  وٍْد رَشْ  َمْقص 

121  
 

মধ্যম ধ্িলনি নপাশাক পিা 
উত্তম। অকািলর্ শিয়ী 
উলদ্দশয বযরতত অনুত্তম, যা 
উপহাসয হলত পালি 
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 رِ يْ رِ احْلَ  اِس حَتِْريِْم بِلَ بَاب  
َوحَتِْريِْم  الِ جَ لََعَ الرِّ 

ل وِْسِهْم َعلَيِْه َواْستِنَاِدِهْم  ج 
 إيَِلِْه وََجَواِز ل بِْسِه لِلِّنَّساءِ 

122  
 

নিশলমি কাপড় পিা, তাি 
উপলি বসা বা নহোন নদওয়া 
পুরুর্লদি জনয অনবধ্, 
মরহোলদি জনয ববধ্ 

 رِ يْ رِ احْلَ  ِس بْ ل   ازِ وَ جَ بَاب  
 ِ   123 ةٌ ِبِه ِحكَ  نْ مَ ل

 
চুেকারন নিার্ থাকলে 
নিশলমি কাপড় পিা ববধ্ 

 اِش رِتَ فْ اِ  َعنْ  ِْهِ انلَ بَاب  
 ِب وْ ك  الرُ وَ  رِ وْ م  انلَ  دِ وْ ل  ج  
 اهَ يْ لَ عَ 

124  
 

বালঘি চামড়া রবরিলয় বসা 
রনলর্ধ্ 

 َس بِ ا لَ ذَ إِ  ل  وْ ق  ا يَ مَ ب  بَا
 دً يْ دِ ا جَ بً وْ ثَ 

َ
 اًل عْ نَ  وْ ا أ

َ
 وْ  أ

 ه  وَ ََنْ 
125  

 
নতুন কাপড় বা জুতা ইতযারদ 
পিাি সময় কী বেলত হয়? 

 اءِ دَ تِ بْ ااْلِ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
  126 اِس بَ  الِلّ ِِف  نْيِ مِ ايْلَ بِ 

 
ডান রদক নথলক নপাশাক পিা 
শুরু কিা মুস্তাহাব 

  كَِتاب  آَداِب اّنلذْومِ 

 مِ وْ انلَ  اِب آدَ بَاب  
 دِ وْ ع  ق  الْ وَ   اِع جَ ّطِ ّْض ااْلِ وَ 
ْ وَ   ِس يْ لِ اجْلَ وَ  ِس لِ جْ مَ ال
 ايَ ؤْ الرُ وَ 

127  
 

ঘুমালনা, নশায়া, বসা, ববঠক, 
সাথী এবং সবপ্ন সংক্রান্ত 
আদব কায়দাশয়নকালে যা 
বেলত হয় 
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لََعَ  اءِ قَ لْ تِ سْ ااْلِ  ازِ وَ جَ بَاب  
َووَّْضِع إِْحَدى  افَ قَ الْ 

ْخٰرى إَِذا  الرِّْجلَنْيِ 
 
لََعَ اأْل

َْف ِانِْكَشاف   لَْم َي 
وِْد  ع  الَْعْوَرِة َو َجَولِِز الْق 

ْتَِبيًا  بًِّعا َوحم  رَتَ  م 

128  
 

গুপ্তাে উদম হওয়াি আশংকা 
না থাকলে একরি পালয়ি 
উপি অনয পা চারপলয় রচৎ 
হলয় নশায়া ববধ্ এবং দুই পা 
গুরিলয় (বাবু হলয়) বসা ও 
হাঁিু দু’রিলক বুলক োরর্লয় 
কাপড় বা নকান রকিু রদলয় 
রপলঠি সালথ নবঁলধ্ বসা ববধ্    

ْ  اِب آدَ  ِِفْ بَاب    ِس لِ جْ مَ ال
  129 ِس يْ لِ اجْلَ وَ 

 
মজরেস ও বসাি সাথীি নানা 
আদব-কায়দা 

ِ  ق  َل َع تَ ا َي َم ا وَ يَ ْؤ الُر َباب     130 اَه ب
 

সবপ্ন ও তাি আনুর্রেক 
রববির্ 

الَمِ    كَِتاب  الّسذ

 وَ  مِ اَل َفْضِل السَ بَاب  
َ
 رِ مْ اأْل

 إِ بِ 
  131 هِ ائِ شَ فْ

 

সাোম নদওয়াি গুরুত্ব ও তা 
বযাপকিালব প্রচাি কিাি 
রনলদণশ 

  132 مِ اَل السَ  ةِ يَ فِ يْ كَ بَاب  
 সাোম নদওয়াি পদ্ধরত 

  133 مِ اَل السَ  اِب آدَ بَاب  
 সাোলমি রবরিন্ন আদব-কায়দা 

  134 ةِ دَ ََع إِ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 রিতীয়বাি সত্বি সাোৎ 

হলেও পুনিায় সাোম নদওয়া 
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 মুস্তাহাব مِ اَل السَ 

ا ذَ إِ  مِ اَل السَ  بَاِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
  135 ه  تَ يْ بَ  َل خَ دَ 

 
রনজ রৃ্লহ প্রলবশ কিাি সময় 
সাোম নদওয়া উত্তম 

 انِ يَ بْ لََعَ الِصّ  مِ اَل السَ بَاب  
136  

 
রশশুলদিলক সাোম কিা 
প্রসলে 

 لََعٰ  لِ ج  الرَ  مِ اَل سَ بَاب   
َذا بِهٰ ..........  هِ تِ جَ ؤْ زَ 

ِط   الَِشْ
137  

 
(নািী-পুরুলর্ি পািস্পরিক 
সাোম) 

ا نَ ائِ دَ تِ حَتِْريِْم ابْ بَاب   
َوَكيِْفَيِة  مِ اَل السَ بِ  ارَ فَ ك  الْ 

الَرِدّ َعلَيِْهْم َواْسِتْحبَاب  
ْهِل جَمِْلٍس 

َ
الَساَلِم لََعٰ أ

َفاٌر  ْوَن َوك  ْسِلم   ِفيِْهْم م 
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অমুসরেমলক আলর্ সাোম 
নদওয়া হািাম এবং তালদি 
সাোলমি জবাব নদওয়াি 
পদ্ধরত। নকান সিায় যরদ 
মুসরেম-অমুসরেম সমলবত 
থালক, তাহলে তালদি 
(মুসরেমলদি)নক সাোম নদওয়া 
মুস্তাহাব 

....  مِ اَل السَ  َباِب حْ تِ اسْ بَاب  
ْو َجِليَْسه  

َ
لََساَءه  أ   139 ج 

 

সিা নথলক উলঠ যাবাি 
সময়ও সাথীলদিলক তযার্ 
কলি যাবাি পূলবণ সাোম 
নদওয়া উত্তম 
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  140  هاب  آدَ وَ  ان  ذَ ئ  ت  س  ال  َباُب  
 

বারড়লত প্রলবশ কিাি অনুমরত 
গ্রহর্ ও তাি আদব-কায়দা 

  انِ يَ بَاب  بَ -
َ
ا ذَ إِ  ةَ نَ السُ  نَ أ

ِ  َل يْ قِ   تَ سْ م  لْ ل
ْ
  نْ مَ   نِ ذِ أ

َ
 ؟ َت نْ أ

 
َ
َ سَ ي  فَ  نٌ الَ ف    َل وْ ق  يَ  نْ أ  ِِمّ
 نْ بِِه مِ  ف  رَ عْ ا ي  مَ بِ  ه  سَ فْ نَ 
  مِ سْ اِ 

َ
 َِلِ وْ قَ  ةِ اهَ رَ كَ وَ  ةٍ يَ نْ ك   وْ أ

« 
َ
 اهَ وِ ََنْ وَ  «انَ أ
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অনুমরত প্রাথণীি জনয এিা 
সুন্নত নয, যখন তালক 
রজজ্ঞাসা কিা হলব, তুরম নক? 
তখন নস রনলজি পরিরচত 
নাম বা উপনাম বযি কিলব। 
আি উত্তলি ‘আরম’ বা অনুরূপ 
শব্দ বো অপিেনীয় 

َ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب    ِت يْ مِ شْ ت
 اهللَ  دَ ا َِحِ ذَ إِ  ِس اطِ عَ الْ 
َ  ةِ يَ اهِ رَ كَ  وَ اَٰل عَ تَ  ا ذَ إِ  هِ تِ يَ مِ شْ ت
 َ  انِ يَ بَ  وَ اَٰل عَ تَ  اهللَ  دِ مَ حَيْ  مْ ل

 اِس َّط ع  الْ وَ  ِت يْ مِ شْ التَ  اِب آدَ 
 ِب اؤ  ثَ اّتلَ وَ 
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নয হাঁরচ রদলব নস আেহামদু 
রেল্লাহ বেলে তাি উত্তি 
নদওয়া মুস্তাহাব। নলচৎ তা 
অপিেনীয়। হাঁরচি উত্তি 
নদওয়া, হাঁরচ ও হাই নতাো 
সম্পরকণত আদব-কায়দা 

ْ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب   ِة حَ افَ َص م  ال
َ وَ  اءِ قَ َد الِلّ نْ عِ  ْ اشَ شَ ب ِه جْ وَ ِة ال
 ِح الِ الَص  لِ ج  الرَ  دِ يَ  لِ يْ بِ قْ تَ وَ 
 ةً قَ فَ شَ  هِ دَلِ وَ  لِ يْ بِ قْ تَ وَ 
 رٍ فَ سَ  نْ مِ  مِ ادِ قَ الْ  ةِ قَ انَ عَ م  وَ 
 اءِ نَ َْنِ ااْلِ  ةِ يَ اهِ رَ كَ وَ 

143  
 (সাোৎকােীন আদব) 
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َوتَّْشيِْيِع الَْميِِّت ،   كَِتاب  ِعَياَدةِ الَْمِرْيِض 
ْورِ 

ض  اَلةِ َعلَْيِه، وَح   ، َدْفنِهِ  َوالصذ
ِ  ِعْندَ  َوالَْمْكِث   َدْفنِهِ  َبْعدَ  َقَْبِه

 

  144 بَاب  ِعَياَدِة الَْمِريِْض 
 

নিার্ীলক সাোৎ ক’নি 
রজজ্ঞাসাবাদ কিাি মাহাত্ম্য 

ِ َٰع دْ ا ي  مَ بَاب     145 ِض يْ رِ مَ لْ  بِِه ل
 

অসুস্থ মানুলর্ি জনয নয সব 
দুআ বো হয় 

اِل ؤَ س   َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب   
 ْ   146 اَِلِ ِض َعْن حَ يْ رِ مَ أهِل ال

 

নিার্ীি বারড়ি নোকলক 
নিার্ীি অবস্থা সম্পলকণ 
রজজ্ঞাসা কিা উত্তম 

  نْ مَ  َل   وْ ق  ا يَ مَ بَاب  
َ
ِ أ  َس ي

  147      هِ اتِ يَ حَ  نْ مِ 
 

জীবন নথলক রনিাশ হওয়াি 
সমলয় দুআ 

  ةِ يَ ِص وَ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
َ
 لِ هْ أ

 ْ  ه  م  د  ََيْ  نْ مَ وَ  ِض يْ رِ مَ ال
 اَِلِ مَ تِ احْ وَ  هِ يَلْ إِ  انِ سَ حْ اإْلِ بِ 
َ  مَ لََعٰ  َْبِ الَص وَ   نْ مِ  ُق ش  ا ي
 
َ
ْ ذَ كَ وَ  هِ رِ مْ أ  نْ مَ بِ  ةِ يَ ِص وَ ا ال
  دٍّ ِِبَ  هِ تِ وْ مَ  ّب  بَ سَ  َب ر  قَ 

َ
 وْ أ

 امَ هِ وِ ََنْ وَ  اٍص َص قِ 
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পীরড়লতি পরিবাি এবং তাি 
নসবাকািীলদিলক পীরড়লতি 
সালথ সিযবহাি কিা এবং নস 
নেলত্র কষ্ট বির্ কিা ও তাি 
পে নথলক উদূ্ভত রবিরিকি 
পরিরস্থরতলত বধ্যণ ধ্াির্ কিাি 
জনয উপলদশ প্রদান। 
অনুরূপিালব নকান ইসোমী 
দন্ডরবরধ্ প্রলয়ার্জরনত কািলর্ 
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যাি মৃতুয আসন্ন, তাি সালথও 
সিযবহাি কিাি উপি তাকীদ 

ْ  لِ وْ قَ  ازِ وَ جَ بَاب     ِض يْ رِ مَ ال
 
َ
  عٌ جِ ا وَ نَ أ

َ
ْ  د  يْ دِ شَ  وْ ، أ  عِ جْ وَ ال

 
َ
  كٌ وْ ع  وْ مَ  وْ أ

َ
 ارَ وَ  وْ أ

ْ
 اه  سَ أ

ِ ذٰ  و  ََنْ وَ    انِ يَ بَ وَ  َك ل
َ
 الَ  ه  نَ أ

ِ  ذٰ ِِف  ةَ اهَ رَ كَ  َ ذَ إِ  َك ل  مْ ا ل
 ِط خُ سَ لََعَ التَ  نْ ك  يَ 
 ِع زَ اجْلَ  ارِ هَ ظْ إِ وَ 
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রুর্র্ বযরিি জনয ‘আমাি 
যন্ত্রর্া হলে’ অথবা ‘আমাি 
প্রচন্ড বযথা হলে’ রকম্বা 
‘আমাি জেি হলয়লি’ রকম্বা 
‘হায়! আমাি মাথা নর্ে’ 
ইতযারদ বো জালয়য; যরদ তা 
আল্লাহি প্ররত অসন্তুরষ্ট 
প্রকালশি জনয না হয় 

ْ  نْيِ قِ لْ تَ بَاب    اَل   ََضِ تَ حْ م  ال
  150  اهلل  اَل إِ  َلَٰ إِ 

 

মুমূরু্ণ বযরিলক ‘ো ইোহা 
ইল্লাল্লাহ’ সগ্গির্ করিলয় 
নদওয়া প্রসলে 

 دَ عْ بَ  َل   وْ ق  ا يَ مَ بَاب    
ْ  ِض يْ مِ غْ تَ    151 ِت ِيّ مَ ال

 
মৃলতি নচাখ বি কিাি পি 
দুআ 

ْ  دَ نْ عِ  ال  قَ ا ي  مَ بَاب     ِت يِّ مَ ال
  152 ٌت يِّ ََل  مَ  اَت مَ  نْ مَ  َل   وْ ق  ا يَ مَ وَ 

 

মৃলতি রনকি কী বো যালব? 
এবং মৃলতি পরিজনিা কী 
বেলব? 

لََعَ  ءِ ََك ابْل   ازِ وَ جَ بَاب  
 ْ   153 الَ وَ  ٍب دْ نَ  ْْيِ غَ بِ  ِت يِّ مَ ال

 
মৃলতি জনয মাতমরবহীন কান্না 
ববধ্ 
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 ةٍ احَ يَ نِ 

 ى ِِف رٰ ا يَ مَ عَ  ِفّ كَ الْ بَاب  
 ْ   154 هٍ وْ ر  كْ مَ  نْ مِ  ِت يِّ مَ ال

 
মৃলতি নদার্-ত্রুরি বর্ণনা কিা 
রনলর্ধ্ 

ْ  ةِ اَل الَص بَاب     ِت يِّ مَ لََعَ ال
َ وَ   هِ نِ فْ دَ  رِ وْ ض  ح  وَ  هِ عِ يْ يِ شْ ت
ّ اِ  ةِ اهَ رَ كَ وَ   اءِ سَ الّنِّ  اِع بَ تِ

 زَ ائِ نَ اجْلَ 
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জানাযাি নামায পড়া, জানাযাি 
সালথ যাওয়া, তালক কবিস্থ 
কিাি কালজ অংশ ননওয়াি 
মাহাত্ম্য এবং জানাযাি সালথ 
মরহোলদি যাওয়া রনলর্ধ্ 

 ُْثِ كَ تَ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 ْ  ةِ ازَ نَ  اجْلَ لََعَ  نْيَ ِلّ َص م  ال
 ةً ثَ اَل ثَ  مْ هِ فِ وْ ف  ص   ِل عْ جَ وَ 
 فَ 

َ
 َْثَ كْ أ
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জানাযায় নামাযীি সংখযা নবরশ 
হওয়া এবং তালদি রতন 
অথবা তলতারধ্ক কাতাি কিা 
উত্তম 

 رَ قْ ا ي  مَ بَاب   
 
 ةِ الَ َص  ِِفْ  أ

  157 ةِ ازَ نَ اجْلَ 
 

জানাযাি নামালয নয সব দুআ 
পড়া হয় 

  158 ةِ ازَ نَ اجْلَ بِ  اِع رَْسَ اإْلِ بَاب  
 

োশ শীঘ্র (কবিস্থালন) রনলয় 
যাওয়া প্রসলে 

 ِن يْ ادلَ  اءِ َض قَ  لِ يْ جِ عْ تَ بَاب  
ْ  َعِن  ْ وَ  ِت يِّ مَ ال  َٰل إِ  ةِ رَ ادَ بَ م  ال
 اَل إِ  هِ ْيِ هِ ََتْ 

َ
 جَ ف   َت وْ م  يَ  نْ  أ

َ
 ًةَِأ
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মৃলতি ঋর্ পরিলশাধ্ কিা এবং 
তাি কাফন-দাফলনি কালজ 
শীঘ্রতা কিা প্রসলে। রকন্তু হঠাৎ 
মৃতুযি বযাপালি রনরড্ডচত হওয়া 
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 পযণন্ত রবেম্ব কিা কতণবয ه  ت  وْ مَ  ن  قَ يَ تَ  ي  َّٰت حَ  ك  رْتَ ي  فَ 

ْ بَاب     160 َْبِ قَ الْ  دَ نْ عِ  ةِ َظ عِ وْ مَ ال
 কবলিি রনকি উপলদশ প্রদান 

ِ  ءِ ََع ادلُ بَاب    دَ عْ بَ  ِت ِيّ مَ لْ ل
 هِ َْبِ قَ  دَ نْ عِ  دِ وْ ع  ق  الْ وَ  هِ نِ فْ دَ 
ِ  ةً اعَ سَ  ََل   ءِ دُلََع ل
 ةِ اءَ رَ قِ الْ وَ  ارِ فَ غْ تِ سْ ااْلِ وَ 
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মৃলতি জনয তালক দাফন 
কিাি পি দুআ এবং তাি 
জনয দুআ, ইরস্তর্ফাি ও 
কুিআন পালঠি জনয তাি 
কবলিি রনকি রকিুের্ বলস 
থাকা প্রসলে 

ْ  َعنْ  ةِ قَ دَ الَص بَاب     ِت يِّ مَ ال
  162 ََل   ءِ ََع ادلُ وَ 

 
মৃলতি পে নথলক সাদকাহ 
এবং তাি জনয দুআ কিা 

لََعَ  اِس انلَ  اءِ نَ ثَ  بَاب  
 ْ   163 ِت يِّ مَ ال

 
মৃত বযরিি জনয মানুলর্ি 
প্রশংসাি মাহাত্ম্য 

 ََل  وَ  اَت مَ  نْ مَ  فَْضِل بَاب  
 
َ
  164 ارٌ غَ ِص  دٌ اَل وْ أ

 
যাি নাবােক সন্তান-সন্তরত 
মািা যালব তাি ফযীেত 

 دَ نْ عِ  ِف وْ اخْلَ وَ  ءِ ََك ابْل  بَاب  
 ْ  نْيَ مِ الِ الظَ  رِ وْ ب  ق  بِ  رِ وْ ر  م  ال
 ارِ هَ ظْ إِ وَ  مْ هِ عِ ارِ َص مَ وَ 

 اَٰل عَ تَ   اهللِ ََل إِ  ارِ قَ تِ فْ ااْلِ 
َعْن  ةِ لَ فْ غَ الْ  نَ مِ  رِ يْ ذِ حْ اّتلَ وَ 
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অতযাচািীলদি সমারধ্ এবং 
তালদি ধ্বংস-স্থালনি পাশ 
রদলয় অরতক্রম কিাি সময় 
কান্না কিা, িীত হওয়া, 
আল্লাহি রদলক মুখালপরেতা 
প্রকাশ কিা এবং এ নথলক 
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ِ ذٰ   র্ালফে না থাকা প্রসলে َك ل

َفرِ    كَِتاب  آَداِب الّسذ

 ِج وْ ر  اخْل   َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
  ِس يْ مِ اخْلَ  مَ وْ يَ 

َ
  166 ارِ هَ انلَ  َل وَ أ

 
বৃহস্পরতবাি সকালে সফলি 
নবি হওয়া উত্তম 

 ِّب لَ طَ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 تَ وَ  ةِ قَ فْ الرُ 

ْ
 لََعٰ  مْ هِ ْْيِ مِ أ

 
َ
 ه  نَ وْ ع  يْ ّطِ ا ي  دً احِ وَ  مْ هِ سِ ف  نْ أ
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সফলিি জনয সাথী নখাঁজ কিা 
এবং নকান একজনলক আমীি 
(দেপরত) রনযুি কলি তাি 
আনুর্তয কিা নেয় 

 لِ وْ الَُن  وَ  ْْيِ السَ  اِب آدَ بَاب  
ْ وَ   مِ وْ انلَ وَ  رِ فَ  السَ ِِف  ِت يْ بِ مَ ال

 بَاِب حْ تِ سْ اِ وَ  رِ فَ السَ  ِِف 
 اِبّ وَ ادلَ بِ  ِق فْ رِّ الى وَ الُُسٰ 

 ........ا هَ تِ حَ لَ ْص مَ  ةِ اََع رَ م  وَ 
 ق  يْ ّطِ ت   ْت نَ ا َكَ ذَ إِ  ةِ ابَ لََعَ ادلَ 

ِ ذٰ   َك ل
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সফলি চো, রবোম রনলত 
অবতির্ কিা, িাত কািালনা 
এবং সফলি ঘুমালনাি আদব-
কায়দা। িালত পথচো 
মুস্তাহাব, সওয়ািী পশুলদি 
প্ররত নম্রতা প্রদশণন কিা এবং 
তালদি রবোলমি নখয়াে 
িাখা। ............. সওয়ািী 
সমথণ হলে আলিাহীি রনলজি 
রপিলন অনয কাউলক বসালনা 
ববধ্। 

  169 ِق يْ فِ ِة الرَ نَ ََع إِ بَاب  
 সফলিি সেীলক সাহাযয কিা 
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প্রসলে 

 َّب كِ ا رَ ذَ إِ  ل  وْ ق  ا يَ مَ بَاب  
ِ  ةَ ابَ ادلَ    170 رِ فَ لسَ ل

 
নকান সওয়ািী বা যানবাহলন 
চড়াি সময় দুআ 

ْ  ْْيِ بِ كْ تَ بَاب   ا ذَ إِ  رِ افِ سَ م  ال
ا هَ هَ بْ شِ ا وَ ايَ نَ اثلَ  دَ عِ َص 
َ وَ   َط بَ ا هَ ذَ إِ  هِ حِ يْ بِ سْ ت

 
َ
 ِْهِ انلَ ا وَ هَ وَ ََنْ وَ  ةَ يَ دِ وْ اأْل

ْ  َعِن   ِت وْ الَص  عِ فْ رَ بِ  ةِ غَ الَ بَ م  ال
 هِ وِ ََنْ وَ  ْْيِ بِ كْ اّتلَ بِ 

171  
 

উঁচু জায়র্ায় চড়াি সময় 
মুসারফি ‘আল্লাহু আকবাি’ 
বেলব এবং নীচু জায়র্ায় 
নামবাি সময় ‘সুবহানাল্লাহ’ 
বেলব। ‘তক্বীি’ ইতযারদ বোি 
সময় অতযন্ত উচ্চঃসবলি বো 
রনলর্ধ্ 

 ِِف  ءِ ََع ادلُ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
  172 رِ فَ السَ 

 সফলি দুআ কিা মুস্তাহাব 

 اَف ا خَ ذَ بِِه إِ  وْ ع  دْ ا يَ مَ بَاب  
 اسً نَ 

َ
  173 مْ ه  ْْيَ غَ  وْ ا أ

 
মানুর্ বা অনয রকিু নথলক িয় 
নপলে কী দুআ পড়লব? 

 َل زَ ا نَ ذَ إِ  ل  وْ ق  ا يَ مَ بَاب  
  174 اًل َْنِ مَ 

 

নকান মরঞ্জলে (রবোম রনলত) 
অবতির্ কিলে নসখালন কী 
দুআ পড়লব? 

 لِ يْ جِ عْ تَ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 ْ  َٰل إِ  عَ وْ ج  الرُ  رِ افِ سَ م  ال

َ
 هِ لِ هْ  أ

 ه  تَ اجَ  حَ َٰض ا قَ ذَ إَ 
175  

 

প্রলয়াজন পূির্ হলয় নর্লে 
সফি নথলক অরত শীঘ্র বারড় 
রফিা মুস্তাহাব 
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 مِ وْ د  ق  الْ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
 لََعٰ 

َ
 هِ تِ اهَ رَ كَ وَ  اارً هَ نَ  هِ لِ هْ  أ

 ةٍ اجَ حَ  ْْيِ غَ لِ  لِ يْ  اللَ ِِف 
176  

 

সফি নশলর্ বারড়লত রদলনি 
নবোয় আসা উত্তম এবং 
অপ্রলয়াজলন িালতি নবোয় 
রফিা অনুত্তম 

 عَ جَ ا رَ ذَ إِ  َل   وْ ق  ا يَ مَ بَاب  
  177 ه  تَ دْلَ ى بَ اٰ ا رَ ذَ إِ وَ 

 

সফি নথলক বারড় রফিাি 
সময় এবং রনজ গ্রাম বা শহি 
নদখাি সময় দুআ 

 اءِ دَ تِ بْ اِ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
ْ بِ  مِ ادِ قَ الْ   ِِفْ  يْ اََّلِ  دِ جِ سْ مَ ال
 هِ يْ فِ  هِ تِ اَل َص وَ  هِ ارِ وَ جِ 
 نْيِ تَ عَ كْ رَ 

178  
 

সফি নথলক বারড় রফলি 
প্রথলম বারড়ি রনকিবতণী নকান 
মসরজলদ দু’ িাকআত নফে 
নামায পড়া মুস্তাহাব 

ْ  رِ فَ حَتِْريِْم سَ بَاب    رْ مَ ال
َ
 ةِ أ

  179 اهَ دَ حْ وَ 
 

নকান মরহোি একারকনী 
সফি কিা হািাম 

  كَِتاب  اْلَفَضائِلِ 

  180 آنِ رْ ق  الْ  ةِ اءَ رَ َفْضِل  قِ بَاب  
 পরবত্র কুিআন পড়াি ফযীেত 

 بَاب  
َ
 آنِ رْ ق  الْ  دِ هُ عَ تَ بِ  رِ مْ اأْل

 هِ ِض يْ رِ عْ تَ  نْ مِ  رِ يْ ذِ حْ اّتلَ وَ 
 ِ  انِ يَ سْ لّنِّ ل

181  
 

কুিআন মাজীদ সযলে 
রনয়রমত পড়া ও তা িুলে 
যাওয়া নথলক সতকণ থাকাি 
রনলদণশ 
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بَاب  ِاْسِتْحَباِب حَتِْسنْيِ 
ْرآِن َوَطَلِّب  الَصوِْت بِالْق 
َن الَصوَْت  الِْقَراَءِة َمْن َحس 

 َوااْلِْسِتَماَع لََها
182  

 

সুেরেত কলে কুিআন পড়া 
মুস্তাহাব। মধু্িকে কািীলক 
তা পড়াি আলবদন কিা ও 
তা মলনালযার্ সহকালি নশানা 
প্রসলে 

 رٍ وَ  س  لََعٰ  ِثّ ِِف احْلَ بَاب  
  183 ةٍ َص وْ ص  َُمْ  اٍت آيَ 

 
রবলশর্ রবলশর্ সূিা ও আয়াত 
পাঠ কিাি উপি উৎসাহ দান 

 اِع مَ تِ جْ ااْلِ  َباِب حْ تِ سْ اِ بَاب  
  184 ةِ اءَ رَ قِ لََعَ الْ 

 
কুিআন পঠন-পাঠলনি জনয 
সমলবত হওয়া মুস্তাহাব 

ْ  ِل ْض فَ بَاب     185 ءِ وْ ّض  و  ال
 ওযূি ফযীেত 

  186 انِ ذَ اآْل  ِل ْض فَ بَاب  
 আযালনি ফযীেত 

  187 اِت وَ لَ الَص  ِل ْض فَ بَاب  
 নামালযি ফযীেত 

 ِح بْ الُص  ةِ اَل َص  ِل ْض فَ بَاب  
   188 ْْصِ عَ الْ وَ 

ফজি ও আসলিি নামালযি 
ফযীেত 

ْ  ِل ْض فَ بَاب    ََل إِ  َْشِ مَ ال
 ْ  دِ اجِ سَ مَ ال

189   মসরজলদ যাওয়াি ফযীেত 

   190 ةِ اَل الَص  ارِ ظَ تِ نْ اِ  ِل ْض فَ بَاب  
নামালযি প্রতীো কিাি 
ফযীেত 

 জামাআত সহকালি নামালযি   191 ةِ اَل َص  ِل ْض فَ بَاب  
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 ফযীেত ةِ اعَ مَ اجْلَ  

 رِ وْ ض   ح  لََعٰ  ِثّ احْلَ بَاب  
 ِح بْ  الُص ِِف  ةِ اعَ مَ اجْلَ 
 اءِ شَ عِ الْ وَ 

192   
ফজি ও এশাি জামাআলত 
হারযি হলত উৎসাহদান 

 بَاب  
َ
ْ بِ  رِ مْ اأْل  ةِ َظ افَ حَ م  ال

ْ  اِت وَ لَ  الَص لََعَ   اِت بَ وْ ت  كْ مَ ال
  ِْهِ انلَ وَ 

َ
ْ وَ  دِ يْ كِ اأْل  دِ يْ عِ وَ ال

 نَ هِ كِ رْ تَ  ِِفْ  دِ يْ دِ الشَ 

193   

ফিয নামাযসমূলহি প্ররত 
যেবান হওয়াি রনলদণশ এবং 
তা তযার্ কিা সম্বলি কলঠাি 
রনলর্ধ্ ও চিম হুমরক 

  ِفّ ِل الَص ْض فَ بَاب  
َ
 َولِ اأْل

 وَ 
َ
وِف ف  اِم الُص مَ تْ إِ ِر بِ مْ اأْل
 
َ
َ ِل ، وَ وَ األ ا ، هَ تِ يَ وِ سْ ت
 اهَ يْ فِ  اِصّ الرَتَ وَ 

194  
 

প্রথম কাতালিি ফযীেত, 
প্রথম কাতািসমূহ পূির্ কিা, 
কাতাি নসাজা কিা এবং ঘন 
হলয় কাতাি বাঁধ্াি গুরুত্ব 

 ةِ اتِبَ ََنِ الرَ باب  فَْضِل السُ  -
قَِلّ يَ بَ وَ  َمَع الَفَرائِِض 

َ
َها اِن أ

ْكَمِلهَ وَ 
َ
مَ يْ ا بَ مَ ا وَ أ  انَه 

195  
 

ফিয নামালযি সালথ সুন্নালত 
‘মুআক্কাদাহ’ পড়াি ফযীেত। 
আি সবণরনম্ন ও সলবণাচ্চ ও 
তাি মাঝামারঝ িাকআত-
সংখযাি রববির্ 

 تَ بَاب  
ْ
َنِة س   ََتْ عَ كْ رَ  دِ يْ كِ أ

  196 ِح بْ الُص 
 

ফজলিি দু’ িাকআত সুন্নলতি 
গুরুত্ব 

 ََت عَ كْ رَ  ِف يْ فِ َتْ بَاب  
 رَ قْ ا ي  مَ  انِ يَ بَ وَ  رِ جْ فَ الْ 

 
  197 أ

 ফজলিি দু’ িাকআত সুন্নত 
হাল্কা পড়া, তালত কী সূিা 



 

990 

 ?পড়া হয় এবং তাি সময় কী امَ هِ تِ قْ وَ  انِ يَ بَ ا ، وَ مَ هِ يْ فِ 

 اِع جَ ّطِ ّْض ااْلِ  اِب بَ حْ تِ سْ اِ بَاب  
 هِ بِ نْ  جَ لََعٰ  رِ جْ فَ  الْ ََت عَ كْ رَ  دَ عْ بَ 

 
َ
َواحْلَِثّ َعَليِْه َسَواًء  ِن مَ يْ اأْل

ْم اَل 
َ
 ََكَن َتَهَجَد ِبالَليِْل أ

198  
 

তাহাজু্জলদি নামায পড়ুক আি 
না পড়ুক ফজলিি দু’ িাকআত 
সুন্নত পলড় ডান পালশেণ নশায়া 
মুস্তাহাব ও তাি প্ররত উৎসাহ 
দান। 

  199 رِ هْ الظُ  ةِ نَ س  بَاب  
 নযাহলিি  সুন্নত 

  200 ْْصِ عَ الْ  ةِ نَ س  بَاب  
 আসলিি সুন্নলতি রববির্ 

ْ  ةِ نَ س  بَاب   ا هَ دَ عْ بَ  ِب رِ غْ مَ ال
  201 الَهَ بْ قَ وَ 

 

মার্লিলবি ফিয নামালযি 
পূলবণ ও পলিি সুন্নলতি 
রববির্ 

ا هَ دَ عْ بَ  اءِ شَ عِ الْ  ةِ نَ س  بَاب  
  202 اهَ لَ بْ قَ وَ 

 
এশাি আলর্ ও পলিি 
সুন্নতসমূলহি রববির্ 

  203 ةِ عَ م  اجْل   ةِ نَ س  بَاب  
 জুমুআি সুন্নত 

 لِ عْ جَ  اِب بَ حْ تِ سْ اِ بَاب  
 اءً وَ سَ   ِت يْ  ابْلَ ِِف  لِ افِ وَ انلَ 
ْمِر  اهَ ْْي  غَ وَ  ة  بَ اتِ الرَ 

َ
َواأْل

بِاّتَلْحِويِْل لِلَنافِلَِة ِمْن 
ِو 

َ
َموَّْضِع الَْفِريَْضِة أ

204  
 

নফে (ও সুন্নত নামায) ঘলি 
পড়া উত্তম। তা সুন্নলত 
মুআক্কাদাহ নহাক রকংবা অনয 
রকিু। সুন্নত বা নফলেি জনয, 
নয স্থালন ফিয নামায পড়া 
হলয়লি নস স্থান পরিবতণন 
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َما بَِكاَلٍم   কিা বা ফিয ও তাি মলধ্য الَْفْصِل بَيْنَه 
নকান কথা িািা বযবধ্ান সৃরষ্ট 
কিাি রনলদণশ 

 ةِ اَل  َص لََعٰ  ِثّ احْلَ بَاب  
 ْ   انِ يَ بَ وَ  رِ تْ وِ ال

َ
 ةٌ نَ س   ه  نَ أ

 هِ تِ قْ وَ  انِ يَ بَ وَ  ةٌ دَ كَ ؤَ مُ 
205  

 

রবলত্রি প্ররত উৎসাহ দান, তা 
সুন্নলত মুআক্কাদাহ এবং তা 
পড়াি সময় 

 َٰح الُض  ةِ اَل َص  ِل ْض فَ بَاب  
  انِ يَ بَ وَ 

َ
 ا وَ هَ ِلّ قَ أ

َ
ا هَ َْثِ كْ أ

 وَ 
َ
 لََعَ  ُث احْلَ ا ، وَ هَ ّطِ سَ وْ أ
 ْ  اهَ يْ لَ عَ  ةِ ظَ افَ حَ م  ال

206  
 চালশ্তি নামালযি ফযীেত 

 َٰح الُض  ةِ اَل َص  زِ يْ وِ ََتْ بَاب  
 َٰل إِ  ِس مْ الشَ  اِع فَ تِ رْ اِ  نْ مِ 
ِ وَ زَ   وَ  اهَ ال

َ
  ل  َض فْ اأْل

َ
 ىٰل َص ت   نْ أ

 اِع فَ تِ رْ اِ وَ  رِّ احْلَ  ادِ دَ تِ شْ اِ  دَ نْ عِ 
 َٰح الُض 

207  
 

সূযণ উঁচুলত ওঠাি পি নথলক 
েো পযণন্ত চাশলতি নামায 
পড়া রবলধ্য়। উত্তম হে রদন 
উত্তপ্ত হলে এবং সূযণ আলিা 
উঁচুলত উঠলে এ নামায পড়া 

 ةِ يَ حَتِ  ةِ اَل  َص لََعٰ  ِثّ احْلَ بَاب  
 ْ   208 دِ جِ سْ مَ ال

 তারহয়যাতুে মাসরজদ 

 نْيِ تَ عَ كْ رَ  اِب بَ حْ تِ سْ اِ بَاب  
ْ  دَ عْ بَ    209 ءِ وْ ّض  و  ال

 

ওযূি পি তারহয়যাতুে ওযূি 
দু’ িাকআত নামায পড়া 
উত্তম 
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  210  ةِ عَ م  اجْل   مِ وْ يَ  ِل ْض فَ بَاب  
 

জুমআি রদলনি মাহাত্ম্য ও 
গুরুত্ব 

 دِ وْ ج  س   اِب بَ حْ تِ سْ اِ بَاب  
 ةٍ مَ عْ نِ  لِ وْ ص  ح   دَ نْ عِ  رِ كْ الشُ 

  ةٍ رَ اهِ ظَ 
َ
 ةٍ يَ لِ بَ  اِع فَ دِ انْ  وِ أ

 ةٍ رَ اهِ ظَ 
211  

 শুলক্রি রসজদাি রববির্ 

  212 ليْ اللَ  امِ يَ قِ  ِل ْض فَ بَاب  
 

িালত উলঠ (তাহাজু্জদ) নামায 
পড়াি ফযীেত 

 امِ يَ قِ  اِب بَ حْ تِ سْ اِ بَاب  
  213 ح  يْ وِ االرَتَ  وَ ه  وَ  انَ َض مَ رَ 

 
রকয়ালম িমযান বা তািাবীহি 
নামায মুস্তাহাব 

 ةِ لَ يَلْ  امِ يَ قِ  لِ ْض فَ بَاب  
  انِ يَ بَ وَ  رِ دْ قَ الْ 

َ
ِ  يَلَ َٰج رْ أ   214 اهَ ال

 

শলবকেদলিি ফযীেত এবং 
সবণারধ্ক সম্ভাবনাময় িারত্র 
প্রসলে 

 اكِ وَ السِّ  لِ ْض فَ بَاب  
  215 ةِ رَ ّطْ فِ الْ  الِ َص خِ وَ 

 
দাঁতন কিাি মাহাত্ম্য ও 
প্রকৃরতর্ত আচির্সমূহ 

 تَ بَاب  
ْ
 ةِ َكَ الزَ  ِب وْ ج  و   دِ يْ كِ أ

 ق  لَ عَ تَ ا يَ مَ ا وَ هَ لِ ْض فَ  انِ يَ بَ وَ 
 اهَ بِ 

216  
 

যাকালতি অপরিহাযণতা এবং 
তাি ফযীেত 

  217 انَ َض مَ رَ  مِ وْ َص  ِب وْ ج  و  بَاب  
 িমযালনি নিাযা ফিয, তাি 

ফযীেত ও আনুর্রেক জ্ঞাতবয 
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ا مَ وَ  امِ يَ الِصّ  ِل ْض فَ  انِ يَ بَ وَ 
 هِ بِ  ق  لَ عَ تَ يَ 

রবর্য়াবেী 

وِْف  بَاب  اجْلَوِْد َوفِْعِل الَْمْعر 
ْكثَاِر ِمَن اخْلَْْيِ  ِِفْ َشْهِر  َواإْلِ

يَاَدِة ِمْن ٰذلَِك رَ  َمَضاَن َوالِزّ
َواِخِر ِمنْه  

َ
 ِِف الَْعِْشِ اأْل

218  
 

মালহ িমযালন অরধ্কারধ্ক 
সৎকমণ ও দান খয়িাত কিা 
তথা এি নশর্ দশলক আলিা   
নবশী সৎকমণ কিা প্রসলে 

 مِ دُ قَ تَ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
 دَ عْ بَ ممٍ وْ َص اَن بِ َض مَ رَ 
ِ اَل إِ  انَ بَ عْ شَ  ِف ْص نِ   نْ مَ  ل
  ه  لَ بْ ا قَ مَ بِ  ه  لَ َص وَ 

َ
 َق افَ وَ  وْ ، أ

 بِ  ََل   ةً دَ ََع 
َ
 ه  ت  دَ ََع  نَ َكَ  نْ أ

 ِس يْ مِ اخْلَ وَ  نْيِ ّنَ ثْ ااْلِ  مَ وْ َص 
 ه  قَ افَ وَ فَ 

219  
 

অধ্ণ শা’বালনি পি িমযালনি 
এক-দু’রদন আলর্ নথলক নিাযা 
িাখা রনলর্ধ্। তলব নসই 
বযরিি জনয অনুমরত িলয়লি 
যাি নিাযা পূলবণি নিাযাি 
সালথ রমরেত হলয় অথবা 
নসামবাি ও বৃহস্পরতবাি 
নিাযা িাখলত অিযস্ত হলয় ঐ 
রদলন পলড় 

َقال  ِعنَْد ر ْؤَيِة مَ بَاب   ا ي 
 ْ   220 لِ ِهاَل ال

 
নতুন চাঁদ নদখলে যা বেলত 
হয় 

ِر وْ فَْضِل الُسح  بَاب  
 تَ وَ 

ْ
َ مَ  هِ ْْيِ خِ أ ََيَْش  مْ ا ل

ل وْ   َفْجرِ الْ  عَ ط 
221  

 

নসহিী খাওয়াি ফযীেত। যরদ 
ফজি উদলয়ি আশংকা না 
থালক, তাহলে তা রবে কলি 
খাওয়া উত্তম 
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 ِفّْطرِ الْ  لِ َتْعِجيْ  َفْضلِ بَاب  
ْفّطِ مَ وَ  وْ مَ ِه وَ يْ ر  َعلَ ا ي  َل   ا َيق 

 ْفَّطارِ َبْعَد اإْلِ 
222  

 

সূযণালস্তি সলে সলে নদিী না 
কলি ইফতাি কিাি ফযীেত, 
নকান্ খাদয িািা ইফতাি 
কিলব ও তাি পলিি দুআ 

 بَاب  
َ
ْفِظ ِم ِبِ ِر الَصائِ مْ أ

 ِ َعِن  انِِه وََجَوارِِحهِ سَ ل
 ْ َخالَ ال ْ م  َشاَتَمِة َفاِت وال م 

 َهاَوََنْوِ 
223  

 

নিাযাদাি রনজ রজি ও 
অনযানয অে-প্রতযেগুরেলক 
নিাযাি পরিপন্থী রক্রয়াকোপ 
তথা র্ারে-র্াোজ ও অনুরূপ 
অনয অপকমণ নথলক বাঁরচলয় 
িাখলব। 

  224 مِ وْ الَص  نَ مِ  َل ائِ سَ  مَ ِِف بَاب  
 

নিাযা সম্পরকণত রকিু জ্ঞাতবয 
রবর্য় 

 مِ وْ َص  لِ ْض فَ  انِ يَ بَ بَاب  
 ْ َحَرمِ ال  وَ  انَ بَ عْ شَ وَ  م 

َ
 رِ ه  شْ اأْل

 مِ ر  احْل  
225  

 

মুহািণাম, শা'বান তথা অনযানয 
হািাম (পরবত্র) মালস নিাযা 
িাখাি ফযীেত 

 هِ ْْيِ غَ وَ  مِ وْ الَص  ِل ْض فَ بَاب  
  ِْشِ عَ  الْ ِِف 

َ
ي ذِ  نْ مِ  َولِ اأْل

 ةِ جَ احلِْ 
226  

 

যুেহলজ্জি প্রথম দশলক নিাযা 
পােন তথা অনযানয পূর্যকমণ 
কিাি ফযীেত 

 مِ وْ يَ  مِ وْ َص  لِ ْض فَ بَاب  
  227 ءَ ََع وْ اس  تَ وَ  اءَ رَ وْ ش  ََع وَ  ةَ فَ رَ عَ 

 আিাফা ও মুহািণাম মালসি 
নবম ও দশম তািীলখ নিাযা 
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িাখাি ফযীেত 

 ةِ تَ سِ  مِ وْ َص  اِب بَ حْ تِ سْ اِ بَاب  
 
َ
  228 الٍ وَ شَ  نْ مِّ  امٍ يَ أ

 
শাওয়াে মালসি ি’রদন নিাযা 
পােলনি ফযীেত 

 مِ وْ َص  اِب بَ حْ تِ سْ اِ بَاب  
  229 ِس يْ مِ اخْلَ وَ  نْيِ ّنَ ثْ ااْلِ 

 
নসামবাি ও বৃহস্পরতবাি 
নিাযা িাখাি ফযীেত 

 مِ وْ َص  اِب بَ حْ تِ سْ اِ بَاب  
  ةِ ثَ اَل ثَ 

َ
ِّ  نْ مِّ  امٍ يَ أ

 رٍ هْ شَ  لُك 
 وَ 

َ
  ا ِِفْ هَ م  وْ َص  ل  َض فْ اأْل

َ
 امِ يَ أ

 َِشَ عَ  َث الِ ثلَ ا ِِهَ وَ . ِض يْ ابْلِ 
 َس امِ اخْلَ وَ  َِشَ عَ  عَ ابِ الرَ وَ 
 َِشَ عَ  ايِنْ اثلَ  َل يْ قِ وَ . َِشَ عَ 
 عَ ابِ الرَ وَ  َِشَ عَ  َث الِ اثلَ وَ 
ْ  ح  يْ حِ الَص ، وَ َِشَ عَ   ر  وْ ه  شْ مَ ال
  وَ ه  

َ
 .ل  وَ اأْل

230  
 

প্রলতযক মালস রতনরি ক’নি 
নিাযা িাখা মুস্তাহাব। প্ররত 
মালস শুক্ল পলেি , ও  
তািীলখ নিাযা পােন কিা 
উত্তম।। অনয মলত ,, ও  
তািীলখ। প্রথলমাি মতরিই 
প্ররসদ্ধ ও রবশুদ্ধ।   

ا مً ائِ َص  رَ ّطَ فَ  نْ مَ  لٍ ْض فَ بَاب  
 لَُك  ؤْ ي   يْ اََّلِ  مِ ائِ الَص  لِ ْض فَ وَ 
  ءِ ََع د  ، وَ  ه  دَ نْ عِ 

َ
 لِ كْ اأْل

 ِ  مَ لْ ل
ْ
 ه  دَ نْ عِ  لِ وْ ك  أ

231  
 

িাযাদািলক ইফতাি কিালনাি 
ফযীেত এবং নয নিাযাদালিি 
রনকি রকিু িের্ কিা হয় 
তাি ফযীেত এবং যাি রনকি 
িের্ কিা হয় তাি জনয 
িের্কািীি দুআ 
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  كَِتاب  ااْلِْعتَِكَِف 

  232  ِف ََك تِ عْ ااْلِ  بَاب  َفْضِل 
 

িমযান মালস ই’রতকাফ 
সম্পলকণ 

ِجّ  َ   َكَتاب  احلْ

وِْب    233 َوَفْضِلهِ  ِجّ احْلَ  بَاب  و ج 
 

হলজ্জেি অপরিহাযণতা ও তাি 
ফযীেত 

ِ كَِتاب  
ْ
  ادِ هَ اجل

  234 ادِ هَ اجلِْ بَاب  َفْضِل 
 

রজহাদ ওয়ারজব এবং তালত 
সকাে-সিযাি মাহাত্ম্য 

 نَ مِّ  ةٍ اعَ مَجَ  انِ يَ بَ بَاب  
 ةِ رَ خِ اآْل  اِب وَ ثَ  ِِفْ  اءِ دَ هَ الشُ 

 مْ هِ يْ لَ  عَ وي َصىٰل  نَ وْ ل  سَ غَ ي  وَ 
 ِب رْ حَ  ِِفْ  لِ يْ تِ قَ الْ  ِف اَل ِِبِ 
 ارِ فَ ك  الْ 

235  
 

(শহীদলদি প্রকািলিদ) 
পািলেৌরকক সওয়ালবি রদক 
রদলয় যাঁিা শহীদ, তাঁলদিলক 
নর্াসে রদলয় জানাযাি নামায 
পলড় সমারধ্স্থ কিলত হলব। 
প[াান্তলি কালফিলদি রবরুলদ্ধ 
যুলদ্ধ রনহত প্রকৃত শহীদলদি 
নয অবস্থায় রনহত হলব নসই 
অবস্থায় দাফন কিলত হলব। 

  236 ِق تْ عِ الْ  ِل ْض فَ بَاب  
 ক্রীতদাস মুি কিাি মাহাত্ম্য 
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 ََل إِ  انِ سَ حْ اإْلِ  ِل ْض فَ بَاب  
 ْ   237 كِ وْ ل  مْ مَ ال

 
নর্াোলমি সালথ সিযবহাি 
কিাি ফযীেত 

ْ  لِ ْض فَ بَاب    يْ اََّلِ  كِ وْ ل  مْ مَ ال
َق حَ َق اهلِل وَ حَ  يْ دِّ ؤَ ي  
 هِ ايِلْ وَ مَ 

238  
 

আল্লাহি হক এবং রনজ 
মরনলবি হক আদায়কািী 
নর্াোলমি মাহাত্ম্য 

 ِة ِِف ادَ بَ عِ الْ  ِل ْض فَ بَاب  
 ْ  ط  اَل تِ خْ ااْلِ  وَ ه  وَ  ِج رْ هَ ال
 اهَ و  ََنْ وَ  ََت  فِ الْ وَ 

239  
 

রফো-ফাসালদি সময় উপাসনা 
কিাি ফযীেত 

 ِة ِِف احَ مَ السَ  ِل ْض فَ بَاب  
َ وَ  عِ يْ ابْلَ  ْخِذ  اءِ الِِشّ

َ
َواأْل

ْسِن الَْقَضاِء  َوالَْعَّطاِء ، وَح 
َواّتَلَقايِضْ ، َوإِرَْجاِح 

اِن ، الِْمْكَياِل َوالِْمْيَ 
َوانلَِْهِ َعْن اّتَلّْطِفيِْف ، 
ْورَِسِ  َوفَْضِل إِْنَظاِر الْم 

ْعُِسِ َوالْوَّْضِع َعنْه    َوالم 

240  
 

ক্রয়-রবক্রয় ও নেনলদলনি 
[[নত্র উদািতা নদখালনা, 
উত্তমরূলপ ঋর্ পরিলশাধ্ ও 
প্রাপয তেব কিা, ওজন ও 
মালপ নবরশ নদওয়াি মাহাত্ম্য, 
ওজন ও মালপ ননওয়াি সময় 
নবশী ননওয়া এবং নদওয়াি 
সময় কম নদওয়া রনরর্দ্ধ এবং 
ধ্নী ঋর্দাতাি অিাবী 
ঋর্গ্রহীতালক (যলথষ্ট সময় 
পযণন্ত) অবকাশ নদওয়া ও 
তাি ঋর্ মকুব কিাি 
ফযীেত 
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  كتاب  الِعلْمِ 

  241 مِ لْ عِ الْ  باب  َفْضِل 
 ইলল্মি ফযীেত 

 ِ ْكرِه   كتاب  َْحِْد اهللِ َتَعاَلى َوش 

  242 رِ كْ شُ الوَ  دِ مْ باب  َفْضِل احْلَ 
 

মহান আল্লাহি শুকরিয়া 
আদায় কিা ওয়ালজব 

ْوِل اهللِ َصّلذ  اَلةِ لََعى َرس  كتاب  الصذ
 اهلل  َعلَْيِه َوَسلذمَ 

 

ْمِر بِ 
َ
 لََعٰ  ةِ اَل الَص بَاب  اأْل

 هِ يْ لَ عَ   اهلل  ىَل َص  اهللِ  لِ وْ س  رَ 
َوَفْضِلَها َوَبْعِض  مَ لَ سَ وَ 

 ِصيَِغَها
243  

 

নবী -এি প্ররত দরূদ ও 
সাোম নপশ কিাি আলদশ, 
তাি মাহাত্ম্য ও শব্দাবেী 

  اب  تَ كِ 
َ
  رِ َكَ ذْ اأْل

 ِثّ احْلَ وَ  رِ كْ اَّلِّ  لِ ْض فَ بَاب  
  244 هِ يْ لَ عَ 

 

রযক্র তথা আল্লাহলক স্মির্ 
কিাি ফযীেত ও তাি প্ররত 
উৎসাহ দান 

ا مً ائِ  قَ اَٰل عَ تَ  اهللِ  رِ كْ ذِ بَاب  
 اعً جِ ّطَ ْض م  ا وَ دً اعِ قَ وَ 
ْ وَ  ن  ا وَ ثً دَ حم   اَل ا إِ ًض ائِ حَ ا وَ بً ج 
 ٍّب ن  جِل   ُل  حَيِ اَل فَ  آن  رْ ق  الْ 

245  
 আল্লাহি রযক্র সবণাবস্থায় 
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 ٍض ائِ  حَ اَل وَ 

ْوَل   ِعنَْد نَْوِمِه  بَاب  َما َيق 
  246 َواْستِيَْقاِظهِ 

 
ঘুমাবাি ও ঘুম নথলক উঠাি 
সময় দুআ 

 ْكرِ لَِق اَّلِّ حَ  لِ ْض فَ بَاب  
ا هَ تِ مَ زَ اَل  م  َٰل إِ  ِب وانلَدْ 

 ْْيِ غَ ا لِ هَ تِ قَ ارَ فَ م   نْ عَ  ِْهِ انلَ وَ 
 رٍ ذْ ع  

247  
 রযলক্রি মহরফলেি ফযীেত 

 اِح بَ الَص  دَ نْ عِ  رِ كْ اَّلِّ بَاب  
ْ وَ    248 اءِ سَ مَ ال

 সকাে-সিযায় আল্লাহি রযক্র 

  249 مِ وْ انلَ  دَ نْ عِ  َل   وْ ق  ا يَ مَ بَاب  
 ঘুমাবাি সমলয়ি দুআ 

  اِت وَ عْ اّدلذ  اب  تَ كِ 

  250 بَاب  فَْضِل ادُلََعِء  
 

দুআি গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং 
নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি করতপয় 
দুআি নমুনা 

 رِ هْ ظَ بِ  ءِ ََع ادلُ  لِ ْض فَ بَاب  
  251 ِّب يْ غَ الْ 

 
কালিা পড্ডচালত তাি জনয 
দুআি ফযীেত 

  252 ءِ ََع ادلُ  نَ مِ  لِ ائِ سَ مَ  ِِفْ بَاب  
 দুআ সম্পরকণত করতপয় 
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জ্ঞাতবয রবর্য় 

  اِت امَ رَ كَ بَاب  
َ
 ءِ ايِلَ وْ اأْل

  253 مْ هِ لِ ْض فَ وَ 
 

আল্লাহি রপ্রয় বিুলদি 
কািামত (অলেৌরকক 
কমণকান্ড) এবং তাঁলদি 
মাহাত্ম্য 

  اب  تَ كِ 
 
ْ  رِ وْ م  اأْل   اهَ نْ عَ  ِْهِّ نْ مَ ال

 وَ  ةِ بَ يْ غِ الْ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
َ
 رِ مْ اأْل

  254  انِ سَ الِلّ  ِظ فْ ِِبِ 
 

র্ীবত (পিরনো) রনরর্দ্ধ এবং 
বাক্ সংযলমি রনলদণশ ও 
গুরুত্ব 

 ةِ بَ يْ غِ الْ  اِع مَ سِ  مِ يْ رِ حَتْ اب  بَ 
 وَ 
َ
 ةً بَ يْ غِ  عَ مِ سَ  نْ مَ  رِ مْ أ
 َ  ارِ كَ نْ اإْلِ ا ، وَ هَ دِّ رَ بِ  ةً مَ رَ حم 

ْو لَْم  اهَ لِ ائِ  قَ لََعٰ 
َ
فَإِْن َعِجَز أ

َيْقبَْل ِمنْه  فَاَرَق ٰذلَِك 
ْمَكنَه  

َ
 الَْمْجِلَس إِْن أ

255  
 

র্ীবলত (পিচচণায়) অংশগ্রহর্ 
কিা হািাম। যাি রনকি 
র্ীবত কিা হয় তাি উরচত 
র্ীবতকািীি তীব্র প্ররতবাদ 
কিা এবং তাি সমথণন না 
কিা। আি তালত সেম না 
হলে সম্ভব হলে উি সিা 
তযার্ কলি চলে যাওয়া 

 نَ مِ  اح  بَ ا ي  مَ  انِ يَ بَ بَاب  
  256 ةِ بَ يْ غِ الْ 

 নয সব কািলর্ র্ীবত ববধ্ 

  257 ِِهَ وَ  ةِ مَ يْ مِ انلَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 চুর্েী কিা হািাম 
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 اِس انلَ  نْيَ بَ  مِ ََكَ الْ  ل  قْ نَ 
 ادِ سَ فْ اإْلِ  ةِ هَ  جِ لََعٰ 

 َنْقِل  نْ عَ  ِْهِ انلَ  ب  باَ 
َٰل إِ  اِس انلَ  مِ ََكَ ِث وَ يْ دِ احْلَ 
  ةِ اَل و  

 
َ ذَ ِر إِ وْ م  اأْل  هِ يَلْ ْدع  إِ تَ  مْ ا ل

ةٍ دَ سَ فْ مَ  ٍف ٌة َكَخوْ اجَ حَ 
 اهَ وِ ََنْ وَ 

258  
 

জনর্লর্ি কথাবাতণা 
রনষ্প্রলয়াজলন শাসক ও 
সিকািী কমণকতণালদি কালি 
নপঁিালনা রনলর্ধ্। তলব যরদ 
নকান েরত বা রবশৃ£ খোি 
আশংকা হয় তাহলে তা কিা 
রসদ্ধ 

ْ  يْ ذِ  مِ ذَ بَاب    نْيِ هَ جْ وَ ال
259  

 দু’মুলখাপনাি রনোবাদ 

  260 ِب ذِ كَ الْ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 রমথযা বো হািাম 

 نَ مِ  ز  وْ ا َُي  مَ  انِ يَ بَ بَاب  
  261 ِب ذِ كَ الْ 

 ববধ্ রমথযা 

 ِت بُ ثَ  اّتلَ لََعَ  ِثّ احْلَ اب  بَ 
  262 هِ يْ كِ حَيْ وَ  َل   وْ ق  ا يَ مَ يْ فِ 

 

যাচাই-তদন্ত কলি সাবধ্ালন 
কথাবাতণা বো ও নকান রকিু 
নকে কলি নেখাি প্ররত 
উৎসাহ দান 
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 حَتِْريْمِ  ِظ لْ غَ  انِ يَ بَ بَاب  
  263 رِ وْ الزُ  ةِ ادَ هَ شَ 

 
রমথযা সােয নদওয়া 
কলঠািিালব রনরর্দ্ধ 

 إِ  ِن عْ لَ  حَتِْريْمِ بَاب  
ْ  انٍ سَ ن

  هِ نِ يْ عَ بِ 
َ
  264 ةٍ ابَ دَ  وْ أ

 
রনরদণষ্ট বযরি বা প্রার্ীলক 
অরিসম্পাত কিা নঘাি রনরর্দ্ধ 

 ِض عْ بَ  ِن عْ لَ  ازِ وَ جَ بَاب  
 
َ
ْ  اِب حَ ْص أ  ْْيَ غَ  اِصْ عَ مَ ال
 ْ َعيَ ال  ِّننْيِ م 

265  
 

অরনরদণষ্টরূলপ পারপষ্ঠলদিলক 
অরিসম্পাত কিা ববধ্ 

ْ  ِّبّ سَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    مِ لِ سْ م  ال
  266 ٍقّ حَ  ْْيِ غَ بِ 

 

নকান মুসরেমলক অনযায়িালব 
র্ারে-র্াোজ কিা কলঠািিালব 
রনরর্দ্ধ 

  ِّبّ سَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
َ
 اِت وَ مْ اأْل

  267 ةٍ يَ عِ رَشْ  ةٍ حَ لَ ْص مَ وَ  ٍقّ حَ  ْْيِ غَ بِ 
 

মৃতলদিলক অনযায়িালব শিয়ী 
স্বাথণ িাড়াই র্ারে নদওয়াি 
রনলর্ধ্াজ্ঞা 

  268 اءِ ذَ يْ انَلِْهِ َعِن اإْلِ بَاب  
 

(অনযায় িালব) কাউলক কষ্ট 
নদওয়া রনলর্ধ্ 

 ِض اغ  بَ انَلِْهِ َعِن اّتلَ بَاب  
  269 رِ اب  دَ اّتلَ وَ  عِ اط  قَ اّتلَ وَ 

 

পিস্পি রবলির্ নপার্র্, 
সম্পকণ নিদন এবং শক্রতা 
নপার্র্ কিাি রনলর্ধ্াজ্ঞা 

  270 دِ سَ احْلَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 কালিা রহংসা কিা হািাম 



 

1003 

 ِس سُ جَ انلَِْهِ َعِن اّتلَ بَاب  
 ه  رَ كْ يَ  َمنْ  مِ ََكَ لِ  عِ مُ سَ التَ وَ 
 ه  اعَ مَ تِ سْ اِ 

271  
 

অপলিি নর্াপনীয় নদার্ সিান 
কিা, অপলিি অপিে 
সলত্তেও তাি কথা কান নপলত 
নশানা রনলর্ধ্ 

 ِنّ الَظ  ءِ وْ س   نْ عَ  ِْهِ انلَ  بَاب  
ْ بِ    272 ةٍ رَ وْ ََض   ْْيِ غَ  نْ مِ  نْيَ مِ لِ سْ م  ال

 
অপ্রলয়াজলন মুসেমানলদি প্ররত 
কুধ্াির্া কিা রনলর্ধ্ 

 ارِ قَ تِ حْ اِ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 ْ   273 نْيَ مِ لِ سْ م  ال

 
মুসেমানলদিলক তুে জ্ঞান 
কিা হািাম 

 ارِ هَ ظْ إِ  نْ انلَِْهِ عَ بَاب  
ْ بِ  ةِ اتَ مَ الشَ    274 مِ لِ سْ م  ال

 

নকান মুসরেলমি দুঃখ-কষ্ট 
নদলখ আনে প্রকাশ কিা 
রনলর্ধ্ 

ِِف  ِن عْ حَتِْريِْم الَّط بَاب  
 
َ
ْ اأْل  رِ اهِ َظ  ِِفْ  ةِ تَ ابِ اثلَ  اِب سَ ن

 ِع الَِشْ 
275  

 
শিয়ীিালব প্ররতরষ্ঠত কালিা বংলশ 
নখাঁিা নদওয়া হািাম 

 ِشّ غِ انَلِْهِ َعِن الْ بَاب  
  276 اِع دَ اخلِْ وَ 

 
জারেয়ারত ও নধ্াঁকাবারজ 
হািাম 

  277 رِ دْ غَ الْ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 

চুরি ও প্ররতশ্রুরত িে কিাি 
রনলর্ধ্াজ্ঞা 

ْ بَاب    ِنّ مَ انلَِْهِ َعِن ال
 ابِ 

  278 اهَ وِ ََنْ وَ  ةِ يَ ّطِ عَ لْ
 কাউলক রকিু দান বা অনুগ্রহ 

কলি তা নোলকি কালি 
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প্রকাশ ও প্রচাি কিা রনলর্ধ্ 

 ارِ خَ تِ فْ انلَِْهِ َعِن ااْلِ بَاب  
  279 يْغِ ابْلَ وَ 

 
র্বণ ও রবলদ্রাহাচির্ কিা 
রনলর্ধ্ 

ْ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    نْيَ بَ  انِ رَ جْ ه  ال
 ْ   ةِ ثَ اَل ثَ  َق وْ فَ  نْيَ مِ لِ سْ م  ال

َ
 امٍ يَ أ

ْو 
َ
ْوِر أ إِاَل بِلِْدَعٍة ِِف الَْمْهج 

ْو ََنِْو ذٰ 
َ
ٍر بِِفْسٍق أ  لَِك َتَظاه 

280  
 

রতনরদলনি অরধ্ক এক 
মুসরেলমি অনয মুসরেলমি 
সালথ কথাম-বাতণা বি িাখা 
হািাম। তলব যরদ রবদআতী, 
প্রকাশয মহাপাপী ইতযারদ হয়, 
তাহলে তাি সালথ সম্পকণ 
তযার্ কিাি কথা রিন্ন 

 اِِجْ نَ ِْهِ َعْن  تَ انلَ بَاب  
 ْْيِ غَ بِ  ِث الِ اثلَ  نَ وْ د   نْيِ ّنَ ثْ اِ 
ْن  ةٍ اجَ  حِلَ اَل إِ  هِ نِ ذْ إِ 

َ
َو أ َوه 

ا ِِبَيْث  اَل  َيتََحَدثَا رَِسً
َما، َويِفْ َمْعَناه  َما إَِذا  ه  يَْسَمع 
حَتََدَث ِاْثنَاِن بِِلَساٍن اَل 

ه     َيْفَهم 

281  
 

রতনজলনি একজনলক নিলড় 
দু’জলনি কানাকারন। 
নকানস্থালন একলত্র রতনজন 
থাকলে, একজনলক নিলড় 
তাি অনুমরত না রনলয় দু’জলন 
কানাকারন কিা (বা প্রথম 
বযরিলক নর্াপন ক’নি নকান 
কথা বোবরে কিা) রনলর্ধ্। 

 ِّب يْ ذِ عْ انلَِْهِ َعْن  تَ بَاب  
ْ وَ  ةِ ابَ ادلَ وَ  دِ بْ عَ الْ   رْ مَ ال

َ
 ةِ أ

ْ وَ   ِِعٍّ رَشْ  ٍّب بَ سَ  ْْيِ غَ بِ  دَلِ وَ ال
282  

 

দাস-দাসী, পশু, রনজ স্ত্রী 
অথবা নিলেলমলয়লক শিয়ী 
কাির্ িাড়া আদব নদওয়াি 
জনয যতিুকু জরুিী তাি 
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َ
  رِ دْ  قَ لََعٰ  دٍ ائِ زَ  وْ أ

َ
 নথলক নবরশ শারস্ত নদওয়া ِب دَ اأْل

রনলর্ধ্ 

 ِّب يْ ذِ عْ اّتلَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
ِّ  ِِفْ  ارِ انلَ بِ 

 ََّت حَ  انٍ وَ يَ حَ  لُك 
 اهَ وَ ََنْ وَ  ةَ لَ مْ انلَ 

283  
 

নয নকান প্রার্ী এমনরক 
রপঁপলড়লক আগুন রদলয় 
পুরড়লয় শারস্ত নদওয়া রনলর্ধ্ 

ّ غَ  لِ ّطْ مَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    ٍقّ ِِبَ  ِِنٍ
  284 ه  ب  احِ َص  ه  بَ لَ طَ 

 

পাওনাদালিি পাওনা আদালয় 
ধ্নী বযরিি িাে-বাহানা ববধ্ 
নয় 

ْ اإْلِ  دِ وْ عَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب    انِ سَ ن
َ  ةٍ بَ هِ  ِِفْ   ََل ا إِ هَ مْ ِلّ سَ ي   مْ ل
 ْ  ََل   ِب وْ ه  وْ مَ ال

285  
 

উপহাি বা দালনি বস্তু নফিৎ 
ননওয়া অপিেনীয় কাজ 

 تَ بَاب  
ْ
 الِ مَ  مِ يْ رِ حَتْ  دِ يْ كِ أ

  286 مِ يْ تِ ايْلَ 
 

এতীলমি মাে িের্ কিা 
কলঠািিালব রনরর্দ্ধ 

  287 ابَ الرِّ  مِ يْ رِ حَتْ  ِظ يْ لِ غْ تَ بَاب  
 

সূদ খাওয়া সাংঘারতক হািাম 
কাজ 

  288 اءِ يَ الرِّ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 

‘রিয়া’ (নোক-প্রদশণনমূেক 
কাযণকোপ) হািাম 
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  م  هَ وَ تَ ا ي  مَ بَاب  
َ
 اءٌ يَ رِ  ه  نَ أ

 اءٍ يَ رِ بِ  َس يْ لَ وَ 
289  

 
যালক নোক ‘রিয়া’ বা প্রদশণন 
িালব অথচ তা প্রদশণন নয় 

 ََل إِ  رِ ظْ انلَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 ْ  رْ مَ ال

َ
  ةِ أ

َ
 وَ  ةِ يَ بِ نَ جْ اأْل

َ
 دِ رَ مْ اأْل

 ةٍ اجَ حَ  ْْيِ غَ لِ  ِن سَ احْلَ 
 ةٍ يَ عِ رَشْ 

290  
 

নবর্ানা নািী এবং নকান 
সুদশণন বােলকি রদলক শিয়ী 
প্রলয়াজন িাড়া তাকালনা 
হািাম 

 ةِ وَ لْ اخْلَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 بِ 

َ
  291 ةِ يَ بِ نَ جْ اأْل

 
নবর্ানা নািীি সলে রনজণলন 
একত্রবাস কিাি রনলর্ধ্াজ্ঞা 

َ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    الِ جَ الرِّ  هِ بُ شَ ت
َ وَ  اءِ سَ الّنِّ بِ   اءِ سَ الّنِّ  هِ بُ شَ ت
 ةٍ كَ رَ حَ وَ  اٍس بِلَ  ِِفْ  الِ جَ الرِّ بِ 
ِ  ْْيِ غَ وَ   َك ٰذل

292  
 

নবশ-িূর্ায়, চাে-চেন 
ইতযারদলত নািী-পুরুলর্ি 
পিস্পলিি অনুকির্ হািাম 

 هِ بُ شَ التَ   انَلِْهِ َعِن بَاب  
  293 ارِ فَ ك  الْ وَ  انِ َّط يْ الشَ بِ 

 
শয়তান ও কালফিলদি 
অনুকির্ কিা রনলর্ধ্ 

ْ وَ  لِ ج  الرَ  ِْهِ نَ بَاب    رْ مَ ال
َ
 ةِ أ

ا مَ هِ رِ عْ شَ  اِب َض خِ  نْ عَ 
 ِ  ادٍ وَ سَ ب

294  
 

কালো কেপ বযবহাি নি-
নািী সকলেি জনয রনরর্দ্ধ 

 ِع زَ قَ انلَِْهِ َعِن الْ بَاب  
 الرَ  ِض عْ بَ  ق  لْ حَ  وَ ه  وَ 

ْ
 ِس أ

 ةِ احَ بَ إِ ، وَ  ٍض عْ بَ  نَ وْ د  
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মাথাি রকিু অংশ মুন্ডন কিা 
ও রকিু অংশ নিলড় িাখা 
অনবধ্। পুরুর্ সমূ্পর্ণ মাথা 
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ّ  هِ قِ لْ حَ  ِ ِ  هِ َك   نَ وْ د   لِ ج  لرَ ل
 ْ  رْ مَ ال

َ
 ةِ أ

মুন্ডন কিলত পালি; রকন্তু 
নািীি জনয তা ববধ্ নয়। 

 ِلْصَو ِمْيِرْحَتَباُب  
 ِرْشَواْلَو ِمْشَواْلَو ِرْعالَّش
  296 اِنَنْسَأاْل ُدْيِدْحَت َوُهَو

 (মরহোলদি কৃরত্রম রূপচচণা) 

 ِّب يْ الشَ  ِف تْ نَ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
 الرَ وَ  ةِ يَ حْ اللِّ  نَ مِ 

ْ
 امَ هِ ْْيِ غَ وَ  ِس أ

ْمَرِد َشْعَر 
َ
َوَعْن َنتِْف اأْل

ل وِْعِه  َوِل ط 
َ
 حِلَْيِتِه ِعنَْد أ
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মাথা ও দারড় ইতযারদ নথলক 
সাদা চুে উপলড় নফো এবং 
সাবােক নিলেি সদয র্রজলয় 
উঠা দারড় উপলড় নফো রনরর্দ্ধ 

 اءِ جَ نْ تِ سْ اإْلِ  ةِ يَ اهِ رَ كَ بَاب  
 ِج رْ فَ الْ  ِسّ مَ وَ  نْيِ مِ ايْلَ بِ 
 رٍ ذْ ع   ْْيِ غَ  نْ مِ  نْيِ مِ ايْلَ بِ 
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ডান হাত রদলয় ইরস্তঞ্জা কিা 
এবং রবনা কািলর্ ডান হাত 
রদলয় গুপ্তাে ক্টপশণ কিা 
মাকরূহ 

ْ  ةِ يَ اهِ رَ كَ بَاب    ِِفْ  َْشِ مَ ال
  ةٍ دَ احِ وَ  لٍ عْ نَ 

َ
 ٍفّ خ   وْ ، أ

َوَكَراَهِة  رٍ ذْ ع   ْْيِ غَ لِ  دٍ احِ وَ 
خْل ِفّ َقائًِما ل بِْس انَلْعِل َوا

ْذٍر   ِلَغْْيِ ع 
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রবনা ওজলি এক পালয় জুতা 
বা নমাজা পলি হাঁিা ও 
দাঁরড়লয় জুতা বা নমাজা পিা 
অপিেনীয় 

 ارِ انلَ  كِ رْ تَ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
 هِ وِ ََنْ وَ  مِ وْ انلَ  دَ نْ عِ  ِت يْ  ابْلَ ِِف 
  اٍج رَِسَ  ِِفْ  ْت نَ َكَ  ءً وَ سَ 

َ
 وْ أ
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ঘুমন্ত, (অনুপরস্থত) ইতযারদ 
অবস্থায় ঘলিি মলধ্য জেেন্ত 
আগুন বা প্রদীপ না রনরিলয় 
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 নিলড় িাখা রনলর্ধ্ هِ ْْيِ غَ 

 ِف لََكُ انَلِْهِ َعِن اّتلَ بَاب  
 ا اَل مَ  ٌل وْ قَ وَ  ٌل عْ فِ  وَ ه  وَ 
 ةٍ قَ شَ مَ بِ  هِ يْ فِ  ةَ حَ لَ ْص مَ 
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স্বতঃপ্রলর্ারদত হলয় সাধ্যাতীত 
কমণ কিা রনলর্ধ্ 

 لََعَ  ةِ احَ يَ انلِّ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 ْ  ِقّ شَ وَ  دِّ اخْلَ  مِ ّطْ لَ ، وَ  ِت يِّ مَ ال

 رِ عْ الشَ  ِف تْ نَ وَ  ِّب يْ اجْلَ 
ْ بِ   ءِ ََع ادلُ ، وَ  هِ قِ لْ حَ وَ   ِل يْ وَ ال
 رِ وْ ب  اثلُ وَ 
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মৃলতযি জনয মাতম কলি 
কাঁদা, র্াে চাপড়ালনা, বুলকি 
কাপড় রিঁড়া, চুে নিঁড়া, মাথা 
ননড়া কিা ও সবণনাশ ও 
ধ্েংস ডাকা রনরর্দ্ধ 

 انِ يَ تْ إِ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
ْ وَ  انِ هَ ك  الْ   نْيَ مِ جِّ نَ م  ال
 وَ  اِف رَ العَ وَ 

َ
 اِب حَ ْص أ

 .........،  لِ مْ الرَ 
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র্র্ক, নজযারতর্ী ইতযারদ 
িরবর্যিিাি রনকি র্মন 
রনলর্ধ্ 

  304 ُْيِ َّط انَلِْهِ َعِن اّتلَ بَاب  
 অশুি েের্ মানা রনলর্ধ্ 

 رِ يْ وِ ْص تَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
ِ  ِِفْ  انِ وَ يَ احْلَ    اٍط سَ ب

َ
 رٍ جَ حَ وْ أ

 
َ
ََدٍة  ٍب وْ ثَ  وْ أ ْو ُم 

َ
ْو ِدرَْهٍم أ

َ
أ

ْو وَِساَدٍة َوَغْْيِ 
َ
ْو ِدْينَاٍر أ

َ
أ

َاِذ الُصْوَرِة  ٰذلَِك َوحَتِْريِْم ِاِتّ
وَِسرْتٍ  ٍف ِِفْ َحائٍِط وََسقْ 

وَِعَماَمٍة َوثَوٍْب َوََنْوَِها 
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পাথি, নদওয়াে, িাদ, মুদ্রা 
ইতযারদলত প্রার্ীি মূরতণ নখাদাই 
কিা হািাম। অনুরূপিালব   
নদওয়াে, িাদ, রবিানা, 
বারেশ, পদণা, পার্ড়ী, কাপড় 
ইতযারদলত প্রার্ীি রচত্র অঙ্কন 
কিা হািাম এবং মূরতণ িরব 
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 وَ 
َ
 নষ্ট কিাি রনলদণশ رِ وَ الُص  ِف اَل تْ إِ بِ  ر  مْ اأْل

َ اِ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    ِّب لََكْ الْ  اذِ ِتّ
  دٍ يْ َص  لِ اَل إِ 

َ
  ةٍ يَ اشِ مَ  وْ أ

َ
  306 ٍع رْ زَ  وْ أ

 

রশকাি কিা, পশু িো বা 
নেত খামাি, ঘিবারড় পাহািা 
নদওয়াি উলদ্দশয িাড়া কুকি 
নপার্া হািাম 

 ِس رَ اجْلَ  ِق يْ لِ عْ تَ  ةِ يَ اهِ رَ كَ بَاب  
 اِبّ وَ ادلَ  نَ مِ  هِ ْْيِ غَ وَ  ْْيِ عِ  ابْلَ ِِف 
 ِّب لََكْ الْ  اِب حَ ْص تِ سْ اِ  ةِ يَ اهِ رَ كَ وَ 
 رِ فَ  السَ ِِف  ِس رَ اجْلَ وَ 
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উি বা অনযানয পশুি র্োয় 
ঘবিা বাঁধ্া বা সফলি কুকুি 
এবং ঘুেুি সলে িাখা মকরূহ 

 ِب وْ ك  ر   ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  ْْي  عِ ابْلَ  ِِهَ وَ  ةِ لَ اَل اجْلَ 

َ
 وِ أ

 تَ  َِتْ الَ  ة  اقَ انلَ 
ْ
 ةَ َعِذرَ الْ  ل  ك  أ

  نْ إِ فَ 
َ
ا رً اهِ ا َط فً لَ عَ  ْت لَ كَ أ

 ِت الَ ا ، زَ هَ م  حَلْ  اَب ّطَ فَ 
 ة  اهَ رَ كَ الْ 
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ননাংিালিাজী পশুলক সওয়ািী 
বানালনা মকরূহ, নয হাোে 
পশু সাধ্াির্তঃ মানুলর্ি 
পায়খানা খায়, তাি উপি 
সওয়াি হওয়া মকরূহ। এরূপ 
ননাংিালিাজী উঁি যরদ ঘাস 
নখলত োলর্ তাহলে তাি মাংস 
পরবত্র হলব রবধ্ায় মকরূহ 
থাকলব না। 

 ِِف  اقِ َص انَلِْهِ َعِن ابْل  بَاب  
 ْ  وَ  دِ جِ سْ مَ ال

َ
 هِ اّتَلِ زَ إِ بِ  رِ مْ اأْل

ْمِر 
َ
ِمنْه  ِإَذا و ِجَد ِفيِْه َواأْل
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মসরজলদ থুথু নফো রনলর্ধ্। 
যরদ থুথু নফো হলয় থালক 
তাহলে তা পরিক্ককাি কিা 
এবং যাবতীয় আবজণনারদ 
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يِْه الَْمْسِجِد َعِن  بِتََْنِ
قَْذاِر 

َ
 اأْل

নথলক মসরজদলক পরবত্র িাখাি 
রনলদণশ 

 ِِف  ةِ مَ وْ ص  اخْل   ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
 ْ  ِت وْ الَص  عِ فْ رَ وَ  دِ جِ سْ مَ ال
َ وَ ،  هِ يْ فِ   عِ يْ ابْلَ وَ  ةِ الَ الَض  دِ شْ ن
َ وَ  ا هَ وِ ََنْ وَ  ةِ ارَ جَ اإْلِ وَ  اءِ الِِشّ
ْ  نَ مِ   ِت اَل امَ عَ م  ال
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মসরজলদি মলধ্য ঝর্ড়া-রববাদ 
ও বহ-হল্লা কিা, হািালনা বস্তুি 
নখাঁজ বা নঘার্র্া কিা, নকনা-
নবচা কিা, িাড়া বা মজুিী বা 
ইজািা চুরি ইতযারদ অনুরূপ 
কমণ রনলর্ধ্ 

  نْ مَ  ِْهِ نَ بَاب  
َ
 مً وْ ث   َل كَ أ

َ
 وْ ا أ

 اًل َص بَ 
َ
َراثً  وْ  أ  ك 

َ
 ه  ْْيَ غَ  وْ ا أ

 نْ عَ  ةٌ هَ يْ رِ كَ  ةٌ اِئَ رَ  ا ََل  مَ مِ 
ْ  لِ وْ خ  د    الِ وَ زَ  َل بْ قَ  دِ جِ سْ مَ ال
 ةٍ رَ وْ ََض   لِ اَل إِ  هِ تِ اِئَ رَ 
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(কাঁচা) িসূন, রপঁয়াজ, েীক 
পাতা তথা তীব্র দুর্ণি জাতীয় 
নকান রজরনস নখলয়, দুর্ণি দূি 
না কলি মসরজলদ প্রলবশ কিা 
রনলর্ধ্। তলব রনতান্ত 
প্রলয়াজনবশতঃ জালয়য। 

 مَ وْ يَ  اءِ بَ تِ حْ ااْلِ  ةِ يَ اهِ رَ كَ بَاب  
 ّب  ّط  ََيْ  ام  مَ اإْلِ وَ  ةِ عَ م  اجْل  
 
َ
َفي َفوِّت   مَ وْ انلَ  ّب  ل  َُيْ  ه  نَ أِل

َاف   ِاْسِتَماَع اخْل ّْطبَِة َوَي 
وِْء ِانِْتقَ   اض  الْو ّض 
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জুমআি রদন খুৎবা চোকােীন 
সমলয় দুই হাঁিুলক নপলি 
োরর্লয় বসা অপিেনীয় 

 هِ يْ لَ عَ  َل خَ دَ  نْ مَ  ِْهِ نَ بَاب  
 وَ  ةِ جَ ي احلِْ ذِ  ِْش  عَ 

َ
  ادِ رَ أ

َ
  313 نْ أ

 যুেরহজ্জাি চাঁদ উঠাি পি 
কুিবানী হওয়া পযণন্ত কুিবানী 
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َ َض يُ    نْ  عَ يِحّ
َ
 نْ مِّ  ءٍ ََشْ  ذِ خْ أ

  هِ رِ عْ شَ 
َ
  وْ أ

َ
َِ ارِ فَ ْظ أ َ َض  ي  َّٰت حَ  هِ  يِحّ

কিলত ইেুক বযরিি রনজ 
নখ, চুে-নর্াঁফ ইতযারদ কািা 
রনরর্দ্ধ 

 ِف لَ انَلِْهِ َعِن احْلَ بَاب  
ّ نلَ َكَ  قٍ وْ ل  خْ مَ بِ   ةِ بَ عْ كَ الْ وَ  يِِبِ
ْ وَ  َوالَسَماِء  ةِ كَ ئِ اَل مَ ال

َواآْلبَاِء َواحْلَيَاِة َوالُرْوِح 
ِس َوِنْعمَ 

ْ
ِة الُسلَّْطاِن َوالَرأ

َمانَِة ، 
َ
َوت ْرَبِة ف اَلٍن َواأْل

َها َنْهيًا َشِدّ
َ
 َوِِهَ ِمْن أ
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র্ায়রুল্লাহি নালম শপথ কিা 
রনলর্ধ্, আল্লাহ িাড়া নকান 
সৃরষ্ট; নযমন পয়র্ম্বি, কা’বা, 
রফরিশ্তা, আসমান, বাপ-দাদা, 
জীবন, আত্ম্া, মাথা, িাজাি 
জীবন, িাজাি অনুগ্রহ, 
অমুলকি কবি, আমানত 
প্রিৃরতি কসম খাওয়া রনলর্ধ্। 
আমানলতি কসম অরধ্কতি 
করঠনিালব রনরর্দ্ধ। 

 نْيِ مِ ايْلَ  ِظ يْ لِ غْ تَ بَاب  
  315 ادً مَ عَ  ةِ بَ ذِ ََك الْ 

 
ইোকৃত রমথযা কসম খাওয়া 
কলঠাি রনরর্দ্ধ 

 لََعٰ  َف لَ حَ  نْ مَ  ِب دْ نَ بَاب  
ا ْْيً ا خَ هَ ْْيَ ى غَ اٰ رَ ، فَ  نْيٍ مِ يَ 
  اهَ نْ مِّ 

َ
 َك لِ ذٰ  َل عَ فْ يَ  نْ أ

 ْ  مَ ، ث   هِ يْ لَ عَ  ِف وْ ل  حْ مَ ال
 هِ نِ يْ مِ يَ  نْ عَ  ر  فِّ كَ ي  
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রনরদণষ্ট রবর্লয় কসম খাওয়াি 
পি যরদ তাি রবপিীলত 
িাোই প্রকাশ পায়, তাহলে 
কসলমি কাফ্ফািা রদলয় িালো 
কাজিাই কিা উত্তম 

  317 نْيِ مِ ايْلَ  وِ غْ لَ  نْ عَ  وِ فْ عَ الْ بَاب  
 রনিথণক কসম, অলহতুক 
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 وَ 
َ
َو  هِ يْ فِ  ةَ ارَ فَ  كَ اَل  ه  نَ أ ، َوه 

ِرْي لََعَ الِلَّساِن ِبَغْْيِ َما َُيْ 
قَْصِد ايْلَِمنْيِ َكَقْوَِلِ لََعَ 
الَْعاَدِة  اَل َواهلِل ، َوَبىٰل 

 َواهلِل ، َوََنِْو ٰذلََك 

কথায় কথায় রনিথণক কসম 
খাওয়াি বযাপালি নকান 
পাকড়াও হলব না এবং তালত 
কাফ্ফািাও রদলত হলব না। 
নযমন অকািলর্ অরনোপূবণক 
অিযাসর্তিালব ‘আল্লাহি 
কসম! এিা বলি। আল্লাহি 
কসম! এিা নয়।’ ইতযারদ 
শব্দাবেী মুখ নথলক নবি হয়। 

 ِِف  ِف لَ احْلَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  318 اقً ادِ َص  نَ َكَ  نْ إِ وَ  عِ يْ ابْلَ 

 

ক্রয়-রবক্রলয়ি সময় কসম 
খাওয়া মকরূহ; যরদও তা 
সতয হয় 

 َلَأْسَي ْنَأ ِةاَهَرَكَباُب ¶
 َّزَع اهلِل ِهْجَوِب اُنَسْنِإاْل
َوَكَراَهِة  ِةَنَجاْل َرْيَغ َلَجَو

َمْنِع َمْن َسَأَل ِباهلِل َتَعالٰى 
 َوَتَّشَّفَع ِبِه 

319  
 

আল্লাহি সত্তাি নদাহাই রদলয় 
জান্নাত িাড়া অনয রকিু প্রাথণনা 
কিা মকরূহ। অনুরূপ 
আল্লাহি নালম নকউ রকিু 
চাইলে না নদওয়া বা সুপারিশ 
কিলে তা অগ্রাহয কিা 
মাকরূহ। 

 اهْ شَ ّنْ اهَ شَ  َِلِ وْ قَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 ِ   هِ ْْيِ غَ وَ  انِ ّطَ لْ لسُ ل

َ
 نَ أِل

ْ  ك  لِ مَ  اه  نَ عْ مَ   ........،  كِ وْ ل  م  ال
320  

 
িাজা বা অনয নকান 
ননতৃস্থানীয় মানুর্লক 
‘িাজারধ্িাজ’ বো হািাম। 
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নকননা, মহান আল্লাহ বযতীত 
ঐ গুলর্ নকউ গুর্ারিত হলত 
পালি না 

َ  نْ عَ  ِْهِ انلَ اب  بَ   ةِ بَ اطَ ُم 
ْ وَ  ِق اسِ الفَ   ِع دِ تَ بْ م  ال
ِ مَ هِ وِ ََنْ وَ   هِ وِ ََنْ وَ  يْ دِ يِّ سَ ا ب

321  
 

নকান মুনারফক, পাপী ও 
রবদআতী প্রিৃরতলক ‘সদণাি’ 
প্রিৃরত িািা সলম্বাধ্ন কিা 
রনলর্ধ্ 

  322 ََم احْل   ِّبّ سَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
 জেিলক র্ারে নদওয়া মকরূহ 

،  ِح يْ الرِّ  ِّبّ سَ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
  323 اهَ بِ وْ ب  ه   دَ نْ عِ  ال  قَ ا ي  مَ  انِ يَ بَ وَ 

 
ঝড়লক র্ারে নদওয়া রনলর্ধ্ ও 
ঝলড়ি সময় দুআ 

  324 ِك يْ ادلِّ  ِّبّ سَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
 নমাির্লক র্ারে নদওয়া রনলর্ধ্ 

 لِ وْ قَ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
ْ اإْلِ  ِّطْرنَا بِنَوْءِ  انِ سَ ن   325 اذَ كَ  م 

 
 অমুক নেলত্রি ফলে বৃরষ্ট 
হে বো রনলর্ধ্ 

ِ  َِلِ وْ قَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب     مٍ لِ سْ م  ل
  326 ر  فِ ا َكَ يَ 

 
নকান মুসরেমলক ‘কালফি’ 
বলে ডাকা হািাম 

حْ انَلِْهِ َعِن الْ بَاب    ِش ف 
  327 انِ سَ اِء الِلّ َبذَ وَ 

 
অশ্লীে ও অসিয িার্া প্রলয়ার্ 
কিা রনলর্ধ্ 

 ِِف  ْْيِ عِ قْ اّتلَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  328 ُدقِ شَ التَ بِ  مِ ََكَ الْ 

 কষ্ট কল্পনাি সালথ র্ােিলি 
কথা বো, রমথযা বাক্পিুতা 
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 ةِ احَ َص فَ الْ  لُِف كَ تَ وَ 
ّ اللَُغِة  َواْسِتْعَماِل وَْحَِشِ
وََدقَائِِق اإْلِْعَراِب ِِفْ 

َاَطبَِة الَْعَواِمّ َوََنْوِِهْم   ُم 

প্রকাশ কিা এবং সাধ্াির্ 
মানুর্লক সলম্বাধ্নকালে উদ্ভি 
ও রবিে বাকয সম্বরেত িার্া 
প্রলয়ার্ অবািনীয় 

َخب َثْت   َِلِ وْ قَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  329 ِِسْ فْ نَ 

 
আমাি আত্ম্া খবীস হলয় 
নর্লি বো রনলর্ধ্ 

َ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب    ِّب نَ عِ الْ  ةِ يَ مِ سْ ت
  330 امً رْ كَ 

 
আিবীলত আেুলিি নাম ‘কমণ’ 
িাখা মাকরূহ 

 ِف ْص وَ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
ْ  ِن اسِ حَمَ   رْ مَ ال

َ
ِ  ةِ أ  اَل اِ  لٍ ج  رَ ل

َ
 نْ أ

ِ  ذٰ َٰل إَ  اجَ تَ حَيْ   ٍض رَ غَ لِ  َك ل
 هِ وِ ََنْ ا وَ هَ حِ ََك نِ كَ  ِِعٍّ رَشْ 

331  
 

শিয়ী কাির্ নযমন রববাহ 
প্রিৃরত উলদ্দশয িাড়া নকান 
পুরুলর্ি সামলন নকান নািীি 
নসৌেযণ বর্ণনা কিা রনলর্ধ্ 

ْ اإْلِ  لِ وْ قَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب    انِ سَ ن
َم اغْ اللٰ   ءِ ََع  ادلُ ِِف   يِلْ  رْ فِ ه 
َُيِْزم   بَْل  َت ئْ شِ  نْ إِ 

 بِالَّطَلِّب 

332  
 

‘নহ আল্লাহ! তুরম যরদ চাও, 
তাহলে আমালক েমা কি’ 
কালিা এরূপ দুআ কিা 
মাকরূহ; বিং দৃঢ়রচলত্ত প্রাথণনা 
কিা উরচত 

 اءَ ا شَ مَ   لِ وْ قَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  333 نٌ اَل ف   اءَ شَ وَ  اهلل  

 
‘আল্লাহ এবং অমুক যা চায় 
(তাই হলব)’ বো মকরূহ 

  334 دَ عْ بَ  ِث يْ دِ احْلَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
 এশাি নামালযি পি কথাবাতণা 
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 বো মাকরূহ ةِ رَ خِ اآْل  اءِ شَ عِ الْ 

ْ  اِع نَ تِ مْ اِ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    رْ مَ ال
َ
 ةِ أ

ا ذَ ا إِ هَ جِ وْ زَ  اِش رَ فِ  نْ مِ 
َ ا وَ هَ ََع دَ  َ  نْ ك  يَ  مْ ل  رٌ ذْ ا ع  هَ ل

 ِِعٌ رَشْ 

335  
 

যরদ নকান স্ত্রীলক তাি সবামী 
রবিানায় ডালক, তাহলে নকান 
শিয়ী ওজি িাড়া তাি তা 
উলপো কিা হািাম 

ْ َصْوِم  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    رْ مَ ال
َ
 ةِ أ

 اَل إِ  اَِضٌ ا حَ هَ ج  وْ زَ  وَ ًَع وُ ّطَ تَ 
 هِ نِ ذْ إِ بِ 

336  
 

সবামীি উপরস্থরতলত নকান স্ত্রী 
তাি অনুমরত িাড়া নকান 
নফে নিাযা িাখলত পালি না 

ْ  عِ فْ رَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    مَ ال
ْ
 مِ وْ م  أ

 رَ  
ْ
  ِع وْ ك  الرُ  نَ مِ  ه  سَ أ

َ
 وِ أ

 امِ مَ اإْلِ  َل بْ قَ  دِ وْ ج  السُ 
337  

 
 রুকূ সাজদাহ নথলক ইমালমি 
আলর্ মাথা নতাো হািাম 

 دِ ايْلَ  عِ ّْض وَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  338 ةِ اَل  الَص ِِف  ةِ ارِصَ  اخْلَ لََعَ 

 
নামালযি মলধ্য নকামলি হাত 
িাখা মাকরূহ 

 ةِ اَل الَص  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
 ه  س  فْ نَ وَ  امِ عَ الّطَ  ةِ َْضَ ِِبَ 
َداَفَعِة  هِ يَلْ إِ  ق  وَ تَ تَ  ْو َمَع م 

َ
أ

َما ابْلَْول   ْخبَثنَْيِ  وَه 
َ
اأْل

 َوالَْغائِط  

339  
 

খাবালিি চারহদা থাকা কালে 
খাবাি উপরস্থত নিলখ এবং 
নপশাব-পায়খানাি খুব চাপ 
থাকলে উিয় অবস্থায় নামায 
পড়া মাকরূহ 

  340 َْصِ ابْلَ  عِ فْ رَ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
 নামালয আসমান বা উপলিি 
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 রদলক তাকালনা রনলর্ধ্ ةِ اَل  الَص ِِف  اءِ مَ  السَ ََل إِ 

 ِِف  اِت فَ ّتْلِ ااْلِ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  341 رٍ ذْ ع   ْْيِ غَ لِ  ةِ اَل الَص 

 
রবনা ওযলি নামালয এরদক-
ওরদক তাকালনা মাকরূহ  

 ََل إِ  ةِ اَل انلَِْهِ َعِن الَص بَاب  
  342 رِ وْ ب  ق  الْ 

 
কবলিি রদলক মুখ কলি 
নামায পড়া রনলর্ধ্ 

ْ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    نْيَ بَ  رِ وْ ر  م  ال
ْ  يْ دَ يَ  ْ َص م  ال   343 ِِلّ

 
নামাযীি সামলন রদলয় পাি 
হওয়া হািাম 

 ِع وْ رش    ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
 ْ  مَ ال

ْ
 دَ عْ بَ  ةٍ لَ افِ نَ  ِِفْ  مِ وْ م  أ
ْ  ِع وْ رش     ةِ امَ قَ إِ  ِِفْ  نِ ذِّ ؤَ م  ال
ْو .......  ةِ اَل الَص 

َ
الَصاَلِة أ

 َغْْيَِها   

344  
 

নামালযি ইকামত শুরু হবাি 
পি নফে বা সুন্নত নামায 
পড়া মাকরূহ 

 مِ وْ يَ  ِص يْ ِص َتْ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  امٍ يَ ِص بِ  ةِ عَ م  اجْل  

َ
 هِ تِ لَ يَلْ  وْ أ

 ايِلْ يَ اللَ  نْيَ بَ  نْ مِّ  ةٍ اَل َص بِ 
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নিাযাি জনয জুমআি রদন 
এবং নামালযি জনয জুমআি 
িাত রনরদণষ্ট কিা মাকরূহ 

ْ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    ِِف  الِ َص وِ ال
  وَ ه  وَ  مِ وْ الَص 

َ
 مَ وْ ص  يَ  نْ أ

  نْيِ مَ وْ يَ 
َ
  وْ أ

َ
  يَ اَل ، وَ  َْثَ كْ أ

ْ
 َل ك  أ

َ اَل وَ   امَ ه  نَ يْ بَ  َب ِْشَ  ي
346  

 

সওলম রবসাে, অথণাৎ 
একারদক্রলম দুই বা তলতারধ্ক 
রদন ধ্লি রবনা পানাহালি নিাযা 
িাখা হািাম 
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 لََعٰ  ِس وْ ل  اجْل   مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
  347 َْبٍ قَ 

 কবলিি উপি বসা হািাম 

 ِص يْ ِص ََتْ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
  348 اهَ يْ لَ عَ  اءِ نَ ابْلِ وَ  رِ وْ ب  ق  الْ 

 

কবি পাকা কিা ও তাি 
উপি ইমািত রনমণার্ কিা 
রনলর্ধ্ 

 اقِ بَ إِ  مِ يْ رِ حَتْ  ِظ يْ لِ غْ تَ بَاب  
  349 هِ دِ ِيّ سَ  نْ مِ  دِ بْ عَ الْ 

 
মরনলবি ঘি নিলড় 
ক্রীতদালসি পোয়ন রনরর্দ্ধ 

 ِِف  ةِ اعَ فَ الشَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
  350 دِ وْ د  احْل  

 

ইসোমী দন্ড রবধ্ান প্রলয়ার্ না 
কিাি জনয সুপারিশ কিা 
হািাম 

 ِط وُ غَ انَلِْهِ َعِن اّتلَ بَاب  
 مْ هِ ِلّ ظِ وَ  انَلاِس  ِق يْ رِ طَ  ِِفْ 
ْ  دِ ارِ وَ مَ وَ   اهَ وِ ََنْ وَ  اءِ مَ ال

351  
 

নোলকলদি িাস্তা-ঘালি এবং 
িায়াতলে নপশাব-পায়খানা 
কিা রনলর্ধ্ 

 لِ وْ انَلِْهِ َعِن ابْلَ بَاب  
ْ ِِف  هِ وِ ََنْ وَ    352 دِ اكِ الرَ  اءِ مَ  ال

 
অপ্রবহমান বদ্ধ পারনলত নপশাব 
ইতযারদ কিা রনলর্ধ্ 

ْ  لِ يْ ِض فْ تَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب    ادِلِ وَ ال
  َض عْ بَ 

َ
 ٍض عْ  بَ لََعٰ  هِ دِ اَل وْ أ

ْ ِِف   ةِ بَ هِ  ال
353  

 

উপহাি ও দান নদওয়াি নেলত্র 
রপতাি এক সন্তানলক অনয 
সন্তালনি উপি প্রাধ্ানয নদওয়া 
মাকরূহ 
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ْ  ادِ دَ حْ إِ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب    رْ مَ ال
َ
 ةِ أ

  ةِ ثَ اَل ثَ  َق وْ فَ  ٍت ِيّ  مَ لََعٰ 
َ
 امٍ يَ أ

 هَ جِ وْ  زَ  لََعٰ اَل إِ 
َ
  ةَ عَ بَ رْ ا أ

َ
 رٍ ه  شْ أ

  ةَ َِشَ عَ وَ 
َ
 امٍ يَ أ

354  
 

মৃলতি জনয রতন রদলনি নবশী 
নশাক পােন কিা হািাম। 
তলব স্ত্রী তাি সবামীি মৃতুযলত 
চািমাস দশরদন নশাক পােন 
কিলব  

 اَِضِ احْلَ  عِ يْ بَ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
 ِ  انِ بَ كْ  الرُ يِقّ لَ تَ وَ  يْ ادِ بَ لْ ل
  عِ يْ  بَ لََعٰ  عِ يْ ابلَ وَ 

َ
 هِ يْ خِ أ

 اَل إِ  هِ تِ بَ ّطْ  خِ لََعٰ  ةِ بَ ّطْ اخلِْ وَ 
َ
 نْ  أ

 يَ 
ْ
  نَ ذَ أ

َ
 دَ ر  يَ  وْ أ

355  
 

ক্রয়-রবক্রয় সম্পরকণত রকিু 
রবরধ্-রনলর্ধ্ 

 ةِ اعَ َّض إِ  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
 ْ  َِتْ الَ  هِ هِ وْ ج  و   ْْيِ غَ  ِِفْ  الِ مَ ال
 
َ
 اهَ يْ فِ  ع  الَِشْ  نَ ذِ أ

356  
 

শিীয়ত-সম্মত খাত িাড়া, 
অনয খালত ধ্ন-সম্পদ নষ্ট 
কিা রনরর্দ্ধ 

 َٰل إِ  ةِ ارَ شَ انَلِْهِ َعِن اإْلِ بَاب  
ِ  مٍ لِ سْ م    نَ َكَ  اءٌ وَ سَ  ٍح اَل سِ ب
  اادً جَ 

َ
، َوانَلِْهِ  احً ازِ مَ  وْ أ

َعْن َتَعاِِط الَسيِْف 
 َمْسل ْواًل 

357  
 

নকান মুসেমালনি রদলক অস্ত্র 
িািা ইশািা কিা হািাম, তা 
সরতযসরতয নহাক অথবা ঠাট্টা 
িলেই নহাক। অনুরূপিালব 
নগ্ন তিবারি নদওয়া-ননওয়া 
কিা রনরর্দ্ধ 

 نَ مِ  ِج وْ ر  اخْل   ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
 ْ   دَ عْ بَ  دِ جِ سْ مَ ال

َ
  358 اَل إِ  انِ ذَ اأْل

 আযালনি পি রবনা ওযলি 
ফিয নামায না পলড় মসরজদ 
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َ َص  ي  َّٰت حَ  رٍ ذْ ع  لِ   ِِلّ
 ْ  ةَ بَ وْ ت  كْ مَ ال

নথলক চলে যাওয়া মাকরূহ 

 انِ حْيَ الرَ  دِّ رَ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
  359 رٍ ذْ ع   ْْيِ غَ لِ 

 
রবনা কািলর্ সুর্রি উপহাি 
প্রতযাখযান কিা মাকরূহ 

ْ  ةِ اهَ رَ كَ بَاب    ِِف  ِح دْ مَ ال
 ْ  هِ يْ لَ عَ  َف يْ خِ  نْ مَ لِ  هِ جْ وَ ال
َوََنْوِهِ  اٍب جَ عْ إِ  نْ مِّ  ةٌ دَ سَ فْ مَ 

ِمَن ٰذلَِك ِِفْ 
 
، وََجَوازِهِ لَِمْن أ

هِ   َحِقّ

360  
 

কালিা মুলখামুরখ প্রশংসা কিা 
মাকরূহ 

 ِج وْ ر  اخْل   ةِ اهَ رَ كَ بَاب  
ْ هَ يْ فِ  عَ قَ وَ  دَلٍ بَ منْ مِ   اء  بَ وَ ا ال
 مِ وْ د  ق  الْ  ةِ اهَ رَ كَ وَ  ه  نْ ا مِّ ارً رَ فِ 
 هِ يْ لَ عَ 

361  
 

মহামািী-পীরড়ত গ্রাম-শহলি 
প্রলবশ ও নসখান নথলক 
অনযত্র পোয়ন কিা রনলর্ধ্ 

 مِ يْ رِ حَتْ  ِِفْ  ِظ يْ لِ غْ اّتلَ بَاب  
  362 ْحرِ السِّ 

 যাদু-রবদযা কলঠািিালব হািাম 

َسافََرِة  بَاب  انلَِْهِ َعِن الْم 
ْصَحِف ِإَٰل بِاَلِد  بِالْم 

َفاِر   ه  ع  وْ ق  و   َف يْ ا خِ ذَ إِ الْك 
 بِ 

َ
 وِّ د  عَ ي الْ دِ يْ أ

363  
 

অমুসরেম নদলশ বা অঞ্চলে 
কুিআন মাজীদ সলে রনলয় সফি 
কিা রনলর্ধ্; যরদ নসখালন তাি 
অবমাননা ও মযণাদা েুণ্ণ হওয়াি 
আশংকা থালক তাহলে 
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 اءِ نَ إِ  الِ مَ عْ تِ سْ اِ  مِ رِ حَتْ بَاب  
 إِ وَ  ِّب هَ اَّلَ 

 ِِف  ةِ َض فِ الْ  اءِ نَ
 
َ
 ةِ ارَ هَ الّطَ وَ  ِب الُِشْ وَ  ِل كْ اأْل
 الِ مَ عْ تِ سْ ااْلِ  هِ وْ ج  و   رِ ائِ سَ وَ 

364  
 

পানাহাি, পরবত্রতা অজণন তথা 
অনযানয নেলত্র নসানা-রূপাি 
পাত্র বযবহাি কিা হািাম 

 لِ ج  الرَ  ِس بْ حَتِْريِْم ل  بَاب  
  365 ارً فَ عْ زَ ا م  بً وْ ثَ 

 
পুরুলর্ি জনয জাফিানী িলেি 
নপাশাক হািাম 

 ِت مْ َص  نْ عَ  ِْهِ انلَ بَاب  
  366 ِل يْ  اللَ ََل ٍم إِ وْ يَ 

 
িাত পযণন্ত সািারদন কথা বি 
িাখা রনলর্ধ্ 

 اِب سَ تِ نْ اِ  مِ يْ رِ حَتْ بَاب  
ْ اإْلِ    ْْيِ  غَ َٰل إِ  انِ سَ ن

َ
 هِ يْ بِ أ

ْ وَ تَ وَ   هِ ايِلْ وَ مَ  ْْيِ غَ إَِٰل  هِ يِلّ
367  

 

রনজ রপতা িাড়া অনযলক রপতা 
বলে দাবী কিা বা রনজ মরনব 
িাড়া অনযলক মরনব বলে দাবী 
কিা হািাম 

 نْ مِ  رِ يْ ذِ حْ اّتلَ بَاب  
َز عَ   اهلل  ََه ا نَ مَ  اِب كَ تِ رْ اِ 
  َل جَ وَ 

َ
  اهلل  ىَل َص  َل   وْ س  رَ  وْ أ

 َعنْه   مَ لَ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
368  

 

আল্লাহ আযযা অজাল্ল ও তাঁি 
িসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম কতৃণক রনরর্দ্ধ কলমণ 
রেপ্ত হওয়া নথলক সতকণীকির্ 

 نْ مَ  ه  ل  عَ فْ يَ وَ  َل   وْ ق  ا يَ مَ بَاب  
  369 ه  نْ ا عَ يً هِ نْ مَ  َّب كَ تَ رْ اِ 

 
হািামকৃত কালজ রেপ্ত হলয় 
পড়লে কী বো ও কিা কতণবয  

ْ   كتاب ْ ال ْ الْ وَ وَ   اِت اِت رَ رَ وْ وْ ث  ث  نْ نْ مَ مَ ال   حِ حِ لَ لَ م  م  ال
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بَاب  اََحاِديِْث ادَلَجاِل 
اِط الَساَعِة َوَغىِْرَها   370 َوارَْشَ

 

দাজ্জাে ও রকয়ামলতি 
রনদশণনাবেী সম্পলকণ 
েমাপ্রাথণনামূেক রনলদণশাবেী 

 ارِ فَ غْ تِ سْ ااْلِ بِ  بَاب  ااْلَْمرِ 
  371  ْضِلِه       فَ وَ 

 
েমা প্রাথণনা কিাি আলদশ ও 
তাি মাহাত্ম্য 

 مَ بَاب  َبَياِن 
َ
 اهلل   دَ عَ ا أ

ِ اَٰل عَ تَ    372 ةِ نَ ِِف اجْلَ  نْيَ نِ مِ ؤْ م  لْ  ل
 

আল্লাহ তাআো মু’রমনলদি 
জনয জান্নালতি মলধ্য যা প্রস্তুত 
নিলখলিন 

بَاب  اََحاِديِْث ادَلَجاِل 
اِط الَساَعِة َوَغىِْرَها   373 َوارَْشَ

 

দাজ্জাে ও রকয়ামলতি 
রনদশণনাবেী সম্পলকণ 
েমাপ্রাথণনামূেক রনলদণশাবেী 

 ارِ فَ غْ تِ سْ ااْلِ بِ  بَاب  ااْلَْمرِ 
  374 ْضِلِه        فَ وَ 

 
েমা প্রাথণনা কিাি আলদশ ও 
তাি মাহাত্ম্য 

 مَ بَاب  َبَياِن 
َ
 اهلل   دَ عَ ا أ

ِ اَٰل عَ تَ    375 ةِ نَ ِِف اجْلَ  نْيَ نِ مِ ؤْ م  لْ  ل
 

আল্লাহ তাআো মু’রমনলদি 
জনয জান্নালতি মলধ্য যা প্রস্তুত 
নিলখলিন 
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রিয়াদুস সালেহীন গ্রলন্থি যঈফ (দুবণে) হাদীলসি 
তারেকা 

হাদীস 
নং 

হাদীলসি মতন ত্রুরিযুি 
বর্ণনাকািী 

৬৭ 

নস বযরি জ্ঞানবান নয তাি রনলজি 
আত্ম্পযণালোচনা কলি ........... আবাি আল্লাহি 
(অনুগ্রলহি) আশা নপার্র্ কলি। 

আবূ বাক্র ইবনু 
আবী মািইয়াম 

৬৯ 
উপযুি কািলর্ স্ত্রীলক প্রহাি কিলে নস জনয 
স্বামীলক প্রলশ্নি সমু্মখীন হলত হলব না। 

আবু্দি িহমান 
মাসোমী 

৯৪ 

সাতরি রজরনলসি পূলবণই নতামিা জেরদ সব 
কমণ কলি নফে। নতামিা রক অলপোয় থাকলব 
নয, এমন দারিদ্র এলস যাক ইসোলমি আলদশ 
পােন হলত যা রবসৃ্মত িালখ? 

মুহরিয ইবনু 
হারূন 

২০১ 

বানী ইসিাঈলেি মলধ্য প্রথলম এিালব অনযায় 
ও অপকমণ প্রলবশ কলিঃ এক (আরেম) বযরি 
অপি বযরিি সালথ রমরেত হলতা ....... 

আবূ ওবাইদাহ্ 
ইবনু আরব্দল্লাহ্ 
ইবনু মাসঊদ 

২৯২ 

স্ত্রীি প্ররত তাি স্বামী সন্তুষ্ট ও খুরশ থাকা 
অবস্থায় নকান স্ত্রীলোক মািা নর্লে নস 
জান্নালত প্রলবশ কিলব। ..... 

মুসারবি 
আেরহমইয়ািী ও 
তাি মা তািা 
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উিলয় মাজহূে 

৩৬০ 

আরশয়াহ -এি সামলন রদলয় একজন রিেুক 
যারেে। রতরন তালক এক িুকিা রুরি প্রদান 
কিলেন। ...... 

মাইমূন 

৩৬৩ 

যরদ নকান বৃদ্ধ নোকলক নকান যুবক তাি 
বাধ্ণলকযি কািলন সম্মান নদখায়, তলব ............ 
নয তালক সম্মান নদখালব। 

ইয়াযীদ ইবনু 
বায়ান 

৩৭৮ 

আরম উমিাহ কিাি জনয িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি কালি অনুমরত 
চাইোম........... নর্ািা পৃরথবীিা আমাি হলয় 
নর্লেও তা আমাি কালি আনেদায়ক 
(রবলবরচত) নয়। 

আলসম ইবনু 
ওবাইদুল্লাহ্ 

৪১৩ 

নতামিা রক জালনা যমীন নসরদন কী বর্ণনা 
কিলব? ........ যমীন বেলব, এই এই কমণ 
তুরম এই এই রদন কলিলিা। 

ইয়াহ্ইয়া ইবনু 
আবী সুোইমান 

৪৮৬ 

আদম সন্তালনি রতনরি বস্তু বযতীত নকান বস্তুি 
অরধ্কাি ননই। ......... একরি বারড়, শিীি 
আবৃত কিাি জনয রকিু কাপড় এবং রকিু 
রুরি ও পারন। 

হুিাইস ইবনুস 
সালয়ব 

৫২৪ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি শাহ্র ইবনু 
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জামাি হাতা রিলো করি পযণন্ত। হাওশাব 

৫৮৩ 

সাতরি রজরনস প্রকাশ পাওয়াি পূলবণই নতামিা 
িাে কালজি রদলক অগ্রসি, ............(৭) 
অথবা রকয়ামালতি যা অতযন্ত রবিীরর্কাময় ও 
রতিকি। 

মুহরিয ইবনু 
হারূন 

৫৮৯ 

‘‘নহ কবলিি অরধ্বাসীিা! নতামালদি উপি 
শারন্ত বরর্ণত নহাক, ........ নতামিা আমালদি 
অগ্রর্ামী। আমিা নতামালদি উত্তিসুরি।’’ 

কাবূস ইবনু আবী 
রযবইয়ান 

৬০১ 

ঐ পযণন্ত বাোহ্ মুত্তাক্বীলদি মযণাদায় নপঁিলত 
পালি না, .....রনলদণার্ হলয় বাঁচাি জনয 
রনষ্প্রলয়াজনীয় রবর্য় পরিতযার্ না কলি। 

আবু্দল্লাহ্ ইবনু 
ইয়াযীদ নদমাস্কী 

৭১৮ 

রপ্রয় িাই আমাি, নতামাি দু’আি সময় 
আমালদিলক নযন িুলো না। ......... সমস্ত 
পৃরথবীিা আমাি হলয় নর্লেও তা আমাি কালি 
আনেদায়ক রহসালব (র্র্য) নয়। 

আলসম ইবনু 
ওবাইদুল্লাহ্ 

৭৩৬ 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম বসা 
রিলেন এবং এক বযরি আল্লাহি নাম না 
রনলয়ই খাবাি খারেলো। 
......................শাইতালনি নপলি যা রকিু রিে, 
বরম কলি সবরকিু নফলে রদে। 

মুসান্না ইবনু 
আবু্দি িহমান 

খুযা‘ঈ 
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৭৬২ 

উঁলিি নযায় নতামিা এক রনঃশ্বালস পারন পান 
কলিা না, বিং দুই রতনবাি (শ্বাস রনলয়) পান 
কলিা। ........নশর্ কলিা তখন ‘আে-
হামদুরেল্লাহ’ বলো। 

ইবনু আতা ইবলন 
আবী িাবাহ 

৭৯৪ 
‘িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
জামাি হাতা করি পযণন্ত েম্বা রিে।’& 

ি ইবনু হাওশাব 

৮০১ 

.....যাও, পুনিায় ওযূ কি। নস আবাি ওযূ 
কলি কলি এলো। রতরন আবাি বেলেনঃ যাও, 
পুনিায় ওযূ কি। .....আল্লাহ এমন বযরিি 
সাোত কবূে কলিন না, নয তাি পায়জামা 
এিকম ঝুরেলয় রদলয় সাোত আদায় কলি। 

আবূ জা‘ফাি 

৮০২ 

.....(আক্রান্ত মুসরেমরি) বেলো, এই নন 
আমাি পে নথলক, আি আরম হরে রর্ফাি 
নর্ালত্রি যুবক। ..... আমাি মলত (অহংকালিি 
কািলর্) তাি সাওয়াব রবনষ্ট হলয় নর্লি। 

কালয়স ইবনু রবে 

৮৩৪ 

এমন নোকলক িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম অরিশাপ রদলয়লিন, নয নোক 
মাজরেলশি মধ্যখালন রর্লয় বলস পলড়। 

আবূ রমজোয 

৮৯৪ 
এক ইয়াহূদী তাি সাথীলক বেেঃ এলসা 
আমিা এই নাবীি রনকি যাই। ফলে তািা 
দু’জন িাসূেুল্লাহ <-এি রনকি এে 

আবু্দল্লাহ্ ইবনু 
সালেমাহ্ 
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................ আেমুিাদী 

৮৯৫ 

অতঃপি আমিা নাবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম-এি রনকি নর্োম এবং তাঁি হালত 
চুম্বন রদোম। 

আবু্দল্লাহ্ ইবনু 
সালেমাহ্ 
আেমুিাদী 

৮৯৬ 

.......যাইদ (নদখা কিাি জনয) তাঁি কালি 
এলেন এবং দিজায় নিাকা মািলেন। রনলজি 
কাপড় িানলত িানলত উলঠ রর্লয় নাবী < তাি 
সালথ নকাোকুরে কিলেন এবং তালক চুমা 
রদলেন। 

মুহাম্মাদ ইবনু 
ইসহাক 

৯১৭ 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
নক নদলখরি, তাঁি উপি তখন মৃতুয নিলয় 
রর্লয়রিে, তাঁি সামলন একরি পারন িরতণ 
.........বেরিলেনঃ আল্লাহ! মৃতুযি কলঠািতা ও 
তাি িীর্র্ কলষ্টি রবরুলদ্ধ আমালক সহায়তা 
কি। 

 

৯৫১ 

আরম িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
নক নদলখরি, তাঁি উপি তখন মৃতুয নিলয় 
রর্লয়রিে, তাঁি সামলন একরি পারন িরতণ পাত্র 
রিে। তালত রতরন.......... 

উিওয়া ইবনু 
সা‘ঈদ আনসািী 

৯৫৪ ইমাম শালফয়ী (িারহমাহুল্লাহ) বলেন, কবলিি 
রনকি কুিআলনি রকিু অংশ পড়া উত্তম। যরদ 
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তাি রনকি কুিআন খতম কলি, তলব তা 
উত্তম হলব। 

৯৯০ 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম যখন 
সফি কিলতন এবং সফলি িারত্র হলয় নযলতা, 
তখন রতরন বেলতনঃ ইয়া আিযু িাববী ও 
িাববুরকল্লাহ, 

যুবালয়ি ইবনুে 
ওয়ােীদ 

১০০৭ 
কুিআলনি নকান অংশই নয বযরিি নপলি ননই 
নস (নসই নপি বা উদি) রবিান ঘলিি সমতুেয। 

কাবূস ইবনু আবী 
রযবইয়ান 

১০৬৭ 

নকান বযরিলক নতামিা যখন মাসরজলদ যাওয়া 
আসায় অিযস্ত নদখলত পাও তখন তাি 
ঈমানদািীি সােী দাও। কাির্ 

দািণাজ ইবনু 
আরবস সাম্হহ্ 

১১০৩ 
‘‘নতামিা ইমামলক কাতালিি রঠক মাঝখালন 
কি। আি কাতালিি ফাঁক বি কলিা।’’ 

ইয়াহ্ইয়া ইবনু 
বাশীি ইবলন 

খাল্লাদ এবং তাি 
মা 

১১৬৬ 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম এি 
সালথ আমিা মক্কা নথলক মাদীনাি পালন 
িওয়ানা রদোম। আমিা যখন ‘আযওয়ািা 
নামক স্থালনি 

ইয়াহ্ইয়া ইবনুে 
হাসান 

১২৪৪ ‘‘যখন িারত্র এ (পূবণ) রদক নথলক আর্মন কুিণা ইবনু আরব্দি 
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কিলব এবং রদন এ (পরশ্চম) রদক নথলক 
প্রস্থান কিলব এবং সূযণ ডুলব যালব, তখন 
অবশযই নিাযাদাি ইফতাি কিলব।’’ 

িহমান 

১২৫৬ 

রনলজি জীবনলক তুরম কষ্ট রদলয়লিা। অতঃপি 
বেলেন, িামাযালন নিাযা িালখা, এিপি প্ররত 
মালস একরদন কলি (নিাযা িালখা)। ....... 

মুজীবাহ্ 
বালহরেয়যাহ্ 

১২৭৪ 

নিাযাদালিি সামলন যখন খাবাি 
আহািকািীলদি খাওয়া নশর্ না হওয়া পযণন্ত 
বা নপি িলি না খাওয়া পযণন্ত তাি 
(নিাযাদালিি) জনয নফলিশতািা ...... 

োইো 

১৩৪৩ 

আল্লাহ রতন বযরিলক একরি তীলিি কািলর্ 
জান্নালত প্রলবশ কিালবন, তীি প্রস্তুত কািক, 
নয তা প্রস্তুলত সাওয়াব কামনা কলি, তীিরি 
রনলেপকািী ..... 

খালেদ ইবনু 
যালয়দ 

১৩৯৪ 

মু‘রমনলক কেযার্ (িীলনি জ্ঞান) কখলনা তৃরপ্ত 
রদলত পালি না, যতের্ পযণন্ত তাি নশর্ 
র্ন্তবয জান্নালত নপঁলি। 

আবুে হায়াসাম 
হলত বর্ণনাকািী 

দািিাজ 

১৪০২ 
প্ররতরি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহি প্রশংসাি 
সালথ আিম্ভ না কিলে অসমূ্পর্ণ নথলক যায়। 

কুিণা ইবনু আরব্দি 
িহমান মু‘য়ারফিী 

১৪৯৫ নবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম তাঁি শাবীব 
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(িাবী) রপতা হুসাইন <-নক দু’রি কারেমা 
রশরখলয়লিন যা রদলয় রতরন দুআ কিলতন : 
‘‘নহ আল্লাহ! আমাি অন্তকিলর্ ......... 

১৪৯৮ 

দাঊদ (আঃ)-এি এতরি দু‘আ রিেঃ 
‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআেুকা হুববাকা ওয়া 
হুববা মাইয়ুযরহববুকা ওয়াে ‘আমাোল্লাযী 
ইউবারল্লগুনী হুববাকা, 

আবু্দল্লাহ্ ইবনু 
িাবী‘য়াহ্ নদমাস্কী 

১৫০০ 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
অর্রর্ত দু‘আ কলিরিলেন, তাি নকানরি 
আমিা স্মির্ িাখলত পািোম না। আমিা 
বেোম, নহ আল্লাহি িাসূে সাল্লাল্লাহু আোইরহ 
ওয়াসাল্লাম ..........। 

োইস ইবনু আবী 
সুোইম 

১৫০১ 

নাবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
একরি দু‘আ রিেঃ ‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নী 
আসআেুকা মুরজবারত িহমারতকা, ওয়া 
‘আযাইমা মার্রফিারতকা, ওয়াস ............ 

খাোফ ইবনু 
খােীফাহ্ 

১৫২৬ 

আল্লাহি রযকি রিন্ন অরধ্ক কথা বলো না। 
নকননা  আল্লাহ তা‘আোি রযকি শূনয অরধ্ক 
কথা বাতণা অন্তিলক শি কলি নফলে আি 
শি অন্তলিি নোক আল্লাহ নথলক সবচাইলত 
দূলি। 

ইবিাহীম ইবনু 
আরব্দল্লাহ্ ইবলন 

হালতব 



 

1030 

১৫৪৭ 

আমাি সমু্মলখ আমাি সাহাবীলদি নকউ নযন 
অনয কালিা নদার্-ত্রুরি বর্ণনা না কলি। নকননা 
নতামালদি সলে আরম প্রশান্ত মন রনলয় সাোৎ 
কিলত চাই। 

ওয়ােীদ ইবনু 
আবী রহশাম 

১৫৭৭ 

নতামিা রহংসা নথলক দূলি থাক। নকননা রহংসা 
মানুলর্ি উত্তম কাজগুলো এিালব ধ্বংস কলি 
নদয়, নযিালব আগুন শুকলনা কাঠ বা ঘাস িাই 
কলি নফলে। 

ইবিাহীম ইবনু 
আবী উসালয়লদি 

দাদা 

১৬৪৯ 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
নািীলদিলক তালদি মাথাি চুে মুন্ডন কিলত 
রনলর্ধ্ কলিলিন। 

 

১৬৭৯ 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম নক 
আরম বেলত শুলনরিঃ ‘ইয়াফাহ’ অথণাৎ নিখা 
নিলন, ‘রতয়ািাহ’ অথণাৎ নকান রকিু দশণন কলি 
এবং ‘তািক’ অথণাৎ পারখ ....... 

হাইয়যান ইবনু 
আো 

১৬৮৬ 

িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম-এি 
সমু্মলখ অশুি বা কুেের্ সম্পলকণ কথা 
হরেে। রতরন বেলেনঃ এি মলধ্য িাে হলো 
ফাে। রকন্তু নকান মুসরেমলক ........ 

উিওয়া ইবনু 
আলমি 

১৭৩১ িাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলেলিন, আল্লাহি সোি িািা জান্নাত বযতীত 
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অনয রকিু চাওয়া রঠক নয়। 

১৭৬৫ 

সাোতিত অবস্থায় এরদক-নসরদক তারকও না। 
নকননা নামালযি রিতি এরদক-নসরদক 
দৃরষ্টপাত একরি রবপযণয়। যরদ ডালন-বালম ...... 

 

১৮৪১ 

িাসূেুল্লাহ বলেলিন, ‘‘মহান আল্লাহ অলনক 
রজরনস ফিয কলিলিন তা নষ্ট কলিা না, 
অলনক সীমা রনধ্ণারিত কলিলিন তা েংঘন 
কলিা না, ....... 

সা‘োবা 
আেখুশানী 

১৮৮২ 

নয নোক সবসময় গুনাহ মাফ চাইলত থালক 
(আস্তার্রফরুল্লাহ পড়লত থালক) আল্লাহ তালক 
প্ররতরি সংকীর্ণতা অথবা কষ্টকি অবস্থা নথলক 
......... 

হাকাম ইবনু 
মুস‘য়াব 

 

সমাপ্ত 


